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اهدي هذا العمل الى من احمل اسمه بكل فخر واعتزاز إلى من حصد األشوان عن دربً     

.  لٌمدم لنا كل لحظة سعادة واطمبنان لٌمهد لً طرٌك العلم أبً حفظه هللا وأطال فً عمره  

   والى رمز الحب والملب النابض إلى التً تحت لدمٌها الجنة أمً العزٌزة والؽالٌة أطال هللا 

.  فً عمرها وحفظها  

-دمحم–  إلى شموع متمدمة تنٌر ظلمة حٌاتً من عرفت معهم معنى الحٌاة إخوتً بلماسم 

 ٌاسٌن

.  فاطمة الزهراء  

   إلى إخوتً أصدلابً التً لم تلدهم أمً أحبابً باإللامة الجامعٌة والى كل من ساهم  فً 

...  دعمً   

.  والى كل من نسٌه للبً إلٌكم جمٌعا   

 

  



 
 

 

 

 

          

 .[172 سورة البمرة االٌة] ﴾واشكروا هلل إن كنتم إٌاه تعبدون  … ﴿ :لال هللا تعالى

 

 التً لم تبخل علً’’ بومسلون خدٌجة ’’ أتمدم بكامل الشكر والتمدٌر لألستاذة المشرفة 

 بتوجٌهاتها ونصابحها المٌمة التً كانت بدورها عونا لً فً إتمام هذا البحث كما ال أنسى

 .أعضاء لجنة المنالشة الذٌن تكرموا هم أٌضا بمبول منالشة هذه المذكرة

 

 وال ٌفوتنً أن اشكر كل أسرة لسم الفنون البصرٌة الذٌن رافمونً طٌلة مشواري الدراسً

 بجامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس كلٌة األدب العربً والفنون بمستؽانم وأتمنى لهم التوفٌك

  .فً عملهم بمزٌد من التألك والنجاحات 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اقداــة                                         
 

  



 
 

  ممدمة

      

          ٌعتبر الفن التشكٌلً صنؾ من صنوؾ األدب مادته األلوان واألصباغ والفرشاة، وبالنسبة عن 

لوحات الفنانٌن الجزابرٌٌن فنجدها صاؼت مبات الصفحات التشكٌلٌة التً برعوا فٌها من والع الحٌاة  

وتارٌخ الشعب وانتمابه وأحالمه تلن الصفحات التً انتزعت إعجاب خبراء الفن الؽربٌٌن، حٌث   

تحولت لمساتهم إلى عدسات كامٌرات أصبحت تسجل كل ما تراه العٌن من حٌاة ٌومٌة كما تفننوا فً 

 .كتابة اآلٌات البٌنات واالهتمام بإبراز لٌمة الخط العربً والزخارؾ اإلسالمٌة بشتى أنواعها

م، إذ  1910         حٌث أن الفن التجرٌدي جزء من هذه الفنون ولد ظهر فً المرن العشرٌن عام 

ٌعتمد على رسم أشكال ونماذج مجردة، تأتً مشابهة المشخصات، والمربٌات فً شكلها الطبٌعً 

والوالعً،فالفن التجرٌدي بدوره ٌختصر األفكار، وٌشكلها باأللوان دون توضٌح الخطوط، وٌمتاز  بمدرة 

الفنان على رسم األشكال التً ٌتخٌلها سواء كانت من الوالع او من الخٌال فً شكل جدٌد ال  ٌتشابه مع 

 الشكل األصلً فً الرسم النهابً             

 :    ولدراسة هذا الموضوع نطرح اإلشكال األتً

 

 على الفن التجرٌدي؟‘‘ دمحم خدة‘‘فٌما تكمن تأثٌرات أعمال  -

 :وتندرج تحت هذا اإلشكال جملة من التساؤالت من بٌنها

 ماهً ممٌزات الفن التجرٌدي؟ 

 ماهو تأثٌر الفن التجرٌدي فً الفن الجزابري؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  ممدمة

   

 

:   ولعل األسباب التً دفعتنا الختٌار هذا الموضوع  

.  ـ الفن التجرٌدي أصبح موضوعا هاما نظرا للتحوالت التً تعرفها الجزابر عامة والفن خاصة  

.  ـ الفضول العلمً والشخصً للفهم الجٌد لهذا الموضوع من خالل البحث الجٌد والتعمك فٌه  

.  ـ المساهمة فً إثراء مكتبة الكلٌة بمثل هذه البحوث  

.  ـ مٌل الباحث للمواضٌع المتعلمة بالفن التجرٌدي فً الجزابر  

  وتتجلى أهمٌة الموضوع فً أن هذا الفن ساعد الفنان فً رسم الوالع بمنظوره الخاص والسماح له  

.بالتعبٌر عن ما ٌخالجه دون أي لٌد  

  وهدفنا فً هذه الدراسة رصد مالمح الفن التجرٌدي فً الجزابر والولوؾ على مختلؾ اتجاهات  

.‘‘دمحم خدة‘‘الفنان   

  

 أما بالنسبة للمنهج المتبع فهو المنهج الوصفً التحلٌلً أسلوبا فً تناول الفن التجرٌدي وجمع الحمابك  

.المتعلمة به من خالل المصادر المختلفة للوصول إلى النتابج المرادة  

 

     ومن أبرز الصعوبات التً واجهتنً فً بحثً هذا هً للة المصادر والمراجع إضافة إلى ندرة 

الدراسات التً تناولت هذا الموضوع، ومن أجل إعطاء معرفة كاملة للفن التجرٌدي، حاولنا تجاوز هذه 

.  الصعوبات وإنجاز هذا البحث لٌكون عمال ناجحا خالً من الشوابب   

 

  



 
 

 ممدمة 

   

    ولد اعتمدت على خطة البحث التالٌة التً تضمنت ممدمة وفصلٌن حٌث تناولت فً الفصل 

 األول النشأة ومراحل تطور الفن التشكٌلً الجزابري و أهم رواد الفن التشكٌلً واألصول 

 الؽربٌة للفن والجزابر إضافة إلى التجرٌد فً الفن، أما الفصل الثانً فخصصته للبحث فً 

.‘‘دمحم خدة‘‘خصابص الفن التجرٌدي عند الفنان   

.         وفً األخٌر ختمت بحثً بخاتمة النتابج التً توصلت إلٌها  
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  الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

:تمهٌد        

ٌعبر الفن من خالل شكله ولونه وحجمه عن انفعاالت وأحاسٌس ومشاعر التً نشعر بها اتجاه      

مولؾ فً حٌاتنا الٌومٌة فالفنون مجموعة من المهارات البشرٌة على اختالؾ ألوانها فٌها الفنون 

التطبٌمٌة والفنون النافعة والفنون الصؽرى والكبرى، باإلضافة إلى الفنون الجمٌلة ولد تجمع تحت 

مفهوم الفنون ولد اتسع مفهوم الفن فً العصر الحدٌث لٌشمل مهارات بشرٌة كصناعة األوانً 

ومن بٌن هذه الفنون الفن التشكٌلً لما له من ...الزخرفٌة وصناعة الدٌكور وصٌانة الذهب والفضة 

أهمٌة ما الؼٌره من الفنون المختلفة فأهمٌته تكمن فً كونه ٌساعد على صنع وتشكٌل ذوق أي مجتمع 

فمثال المجتمع الجزابري ساعده على ترخٌص وؼرس ثمافة فنٌة جمالٌة له، والحفاظ على عاداته 

وتمالٌده، من خالل هذا سنتطرق فً الفصل األول بالتفصٌل إلى مفهوم الفن التشكٌلً ومراحل تطوره 

.فً الجزابر ومن أهم رواده  

الفن التشكٌلً فً الجزائر.1        

:مفهوم الفن التشكٌلً-         

     ٌمصد بمفهوم الفن التشكٌلً، تلن األعمال واإلنجازات المسطحة التً تشكلها ٌد اإلنسان، على 

مختلؾ المساحات أو الخامات، وكذلن كل أنواع الفنون المجسمة،كاألوانً الزخرفٌة والمعدنٌة 

.   والزجاجٌة ذات الطابع الجمالً، وٌرلى به إلى مستوى العمل الفنً  

    إن الفن التشكٌلً، ٌعرؾ على أساس أنه كل عمل ٌحاكً الطبٌعة و تمثٌل األشٌاء أو المناظر 

الطبٌعٌة حٌث أن العمل التشكٌلً ٌشبه إلى حد كبٌر األصل المصور، مستندا على أن الطبٌعة هً 

.‘‘مهارات فً الفنون التشكٌلٌة‘‘فً كتابه ‘‘ دمحم الكوفحً‘‘أصل اإلبداع ومركز الجمال كما ٌمول 
1

 

    ٌذهب البعض األخر إلى إعطاء مفهوم أخر معاكس تماما للمفهوم األول وهو ان الصورة أو العمل 

التشكٌلً ٌخالؾ تماما األصل، أو ما لٌس له أصل والعً حٌث ٌكون رمزا مجردا وٌمكننا المول، إن 

الفن التشكٌلً هو بصفة عامة كل إبداع به صفات جمالٌة تنجزه ٌد اإلنسان،وٌمثل موهبة وإرادة 

.لإلنسان فً صٌاؼة عمل وإعطابه صٌؽة فنٌة وجمالٌة  

 

 

 

  

                                                             
 .15ص. 2006عالم الكتب الحدٌث،األردن ،‘‘مهارات فً الفنون التشكٌلٌة‘‘ خلٌل دمحم الكوفً،  1



 
 

 

    الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

وبالتالً ٌحمك إبداعا تشكٌلٌا إذا بعدي على سطح اللوحة كما ٌذهب إلى ذلن المؤلؾ نفسه وفً الصفحة 

نفسها وما الشن فٌه إن الهدؾ الجمالً ٌسبك الهدؾ المعرفً أثناء إدراكنا لألعمال الفنٌة البصرٌة، 

خاصة فٌما ٌتعلك بالفنون التشكٌلٌة، وعلى ذلن فان احدهما ال ٌستبعد األخر بل لد ٌؤدي إلٌه،وٌتفاعل 

.معه فً تعمٌك الخبرة الجمالٌة بدرجات متفاوتة  

   إن المتعة الجمالٌة المتأتٌة من مشاهدة تحؾ فنٌة تشكٌلٌة ال تمتصر فمط على السهولة، أو الرشالة 

الخاصة بحركة العٌنٌن، فاألثر الجمالً لٌس نتٌجة حتمٌة لحركة العٌنٌن، أو العملٌة البصرٌة فمط، بل 

هو نتٌجة عناصر وعوامل أخرى متعددة بعضها انفعالً واألخر معرفً ، وأخرى مرتبطة بالخبرة 

وؼٌرها، وأخرى مرتبطة بالبٌبة وهً بدورها تتأثر بمجموعة من التٌارات الجمالٌة السابدة، حٌث أنه 

.لو تؽٌرت بٌبته االجتماعٌة لترتٌب هذا التؽٌٌر بالضرورة انمالب هابل فً نوع إنتاجه الفنً 
2

 

.   إن العٌن تستمر فً النظر إلى فترة أطول عند المناطك المركزٌة من التحؾ الفنٌة التشكٌلٌة  

   أما العامل الحاسم فً اتجاه نظر العٌن هو كمٌة المعلومات الموجودة فً عنصر، أو جانب من 

التحفة الفنٌة المعروضة، وٌعتمد الباحثون إننا نرى األعمال الفنٌة البصرٌة خاصة التشكٌلٌة منها 

بالطرٌمة نفسها، فانتباهنا ٌنجذب نحو جانب مثٌر لالهتمام فً أحد األطراؾ، ثم تتحرن أعٌننا بعٌدا 

.عنها ثم تتولؾ برهة ثم تتحرن وهكذا
3

 

   أعٌننا ستتجه نحو التكوٌن الخاص باللوحة، ونحو المواد المستخدمة ونحو المهارة فً استخدام 

الوسابط، كألوان الزٌت وألوان المابٌة وأٌضا نحو االبتكار، واإلبداع أو التجدٌد الذي لدمه الفنان فً 

.المنهج واألسلوب  

شخصٌة )   وإذا كان اهتمامنا ٌنصب حول المصة، أو الحكً الموجود فً اللوحة حسب نوعٌة اللوحة 

فإن العٌن ستتجول عبر المشهد النظري الذي توفره اللوحة وتبحث عن أجزاء ذلن المنظر،  (أو تمثٌلٌة

حتى تكون لصة ذات معنى ولد ٌشبه العمل الفنً الواحد من كثٌر من أجزاء ذلن المنظر، حتى تكون 

   لصة

 

 

  

                                                             
 .151 مكتبة مصر ،دار مصر لمطباعة، صمشكالت فلسفة، الجزء الثالث، مشكلة الفن،‘‘زكرياء إبراهيم، . د. 2
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

ذات معنى ، ولد ٌشبه العمل الفنً الواحد من الكثٌر من الوجوه عمال أخر ولكنه البد من اختالفه عنه 

فً نمطة ما اختالفا جوهرٌا، نظرا لما لد ٌنطوي علٌه من تعدٌل بسٌط ، ومن هنا فان مهمة عالم الجمال 

إنما تنحصر أوال وبالذات فً العمل على اكتساب تلن المهارة الفنٌة الدلٌمة التً ٌستطٌع معها إن ٌلتفت 

إلى فوارق الصؽٌرة المتناهٌة فً الصؽر حتى ٌتمكن عن هذا الطرٌك من الولوؾ على شًء الجوهري 

.فً كل عمل فنً 
4

 

:     الفن التشكٌلً فً الجزائر   -       

    كانت أرض المؽرب منذ المدٌم مسرحا لتداول الحضارات الكبرى علٌها، إذ ظهر الفن فً الجزابر 

مع أول الحمب التارٌخٌة، حٌث عبر اإلنسان البدابً عن المساحات المستوٌة لصخور فً كهوؾ 

التاسٌلً وبواسطة االحجار والخدمات اللونٌة البدابٌة عن تفاصٌل حٌاته الٌومٌة، وصراعه مع الظروؾ 

الطبٌعٌة الماسٌة، أصبحت منطمة التاسٌلً فً الجنوب الجزابري أكبر متحؾ على الهواء الطلك فً 

.العالم ومٌراث إنسانً عالمٌا  

   ولم تنفذ تلن المابلٌة لتموٌل مع االحتكار بإسهامات حضارٌة األخرى التً توالت على الجزابر عل 

،ابتكر (الجلد،المعادن)مر الزمن ، إذ ابتكر الفنان مرورا من حفر الصخور وتطوٌع المواد المختلفة 

واستمرت تلن التكوٌنات المجردة ‘‘ هنري موالر‘‘، ‘‘ بٌكاسو‘‘أشكاال صؽٌرة، ٌذكر صملها الدلٌك بأعمال

 والهندسٌة فً العدٌد من المناطك إلى اآلن وشكلت طابعا جمالٌا أصٌال، وهوٌة ثمافٌة محضة 

.فنرى زخارؾ شكلت من خطوط ومعاٌنات، وتهشٌر وتنمٌط على الزرابً والفخار والحلً  

      ولما دخل المسلمون بالد الؽرب فً المرن السابع مٌالدي لام المانون بإعادة وصٌاؼة وتفسٌر 

 مبادئ الفن اإلسالمً إذ ما لبث أنواع الزخارؾ من نمش لادم من الشرق، أن تحولت إلى مربعات 

ومعاٌنات، ٌذكر لوناه البنً المحمر بأصباغ رسومات الكهوؾ العتٌمة والى مساجد بٌضاء خالٌة من 

.الزخارؾ ذات صوامع مربعة، تتسم بصفات ال مثٌل لها  

      إال أن التصوٌر فً بالد المؽرب لم ٌبلػ فً المشرق، فعجز البعض عن تفسٌر ندرة التصاوٌر فً 

شمال إفرٌمٌا واألندلس رؼم ما عرفته تلن البالد من تمدم حضاري ال ٌمكن تجاهله، ذلن إن النجد على 

.مرمولة بالصور * مر العصور سوى ثالث مخطوطات أو أربعة  

    إن المولع الجؽرافً للجزابر الذي ٌتوسط دول المؽرب العربً، ولربه من الضفة الجنوبٌة للمارة 

 األوروبٌة، ومما مثله هذه المارة فً مجال الفنون واختالؾ مذهبها ومدارسها ومولعها هذا الذي ٌعتبر 

 همزة وصل بٌن المشرق والمؽرب واألندلس أًهل الجزابر وجعلها بمثابة المولع الذي تماطعت فٌه عدة 

                                                             
4  .Facillon,Généalgie de l’unique, in deuxième congres international d’esthétique. Paris 
1993, Alcon Tome 11 p.p 120-121. 



 
 

 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

 

تٌارات فنٌة مختلفة، واحتكت به عدة حضارات، فتركت كل هذه العوامل أثار إٌجابٌة فً مٌادٌن الفن 

.وأصبحت أحد أهم الموالع العربٌة بل العالمٌة لما ٌحوٌه من متاحؾ مفتوحة على الطبٌعة   



 
 

 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر 

: مرحلة ما لبل التارٌخ   

      أن بالد الجزابر كؽٌرها من بلدان المعمورة لد عرفت بدنٌة العصر الجلٌد، ثم عصر الحجري 

:والذي ٌنمسم بدور إلى ثالثة ألسام  

وٌسمى عصر الحجارة المدٌم،حدٌث العهد الطبٌعة عاش فٌها اإلنسان حٌاة بسٌطة : الدور األول   -

جاهال بطرق االنتفاع بها، مسكن الجبال والكهوؾ المؽامرات واكل من ما تنبته األرض والحٌوانات 

.مستعمال فً كل ذلن الحجارة  

وٌسمى عصر الحجارة األوسط حٌث استعمل فٌه اإلنسان إلضافة إلى الحجارة عظام : الدور الثانً-   

الحٌوانات كعظام الفٌلة وبٌض النعام، فاتخذ منها أوعٌة والسكاكٌن، وانتملت السكنى من المؽامرات إلى 

األكواخ المستدٌرة المربعة، واهتم اإلنسان فً هذه المرحلة بالمدافن فأخذ المبر شكل الهرم مبنٌة 

بالحجارة، ولمد كشؾ العلماء عن اآلثار إلى الحجارة المنحوتة التً تعود إلى هذه المرحلة فً نواحً 

.تلمسان ووهران،ببر العاتر بجنوب تبسه، سطٌؾ ، المنٌعة، بالجنوب الجزابري  

 وفٌه وصل اإلنسان إلى صناعة الرحى الحجرٌة الستعمالها فً الطحن، كما صنع من :الدور الثالث-   

الحجارة أدوات لنمش الخشب ونحت الصخور وصنع السهام، ورسم علٌها بالحجارة الرسوم العجٌبة ، 

وفً هذه المرحلة كذلن عرؾ . األشكال ، مثلما نجد فً الرسومات الصخرٌة بالجنوب الجزابري

اإلنسان الحٌاكة والنسٌج وإٌماد النار وصنع األوانً الطٌنٌة للطبخ ، واتخذ األوعٌة من الخشب  الحلً 

واألصداؾ والمحاور وأنٌاب الخنزٌر والحصى المثموب، ؼطى رأسه بالرٌش ووصلنا هذا الطرٌك 

تؽنٌؾ،معسكر،عٌن ‘‘اكتشافات علماء اآلثار لهذه التحؾ األثرٌة بنواحً المطر كله، وخصوصا بمناطك 

الخ،وأن أهم ما اكتشؾ هذه اآلثار هً ...ملٌلة،عٌن البٌضاء،وهران،الجزابر العاصمة ،سعٌدة، تبسه

صور منموشة على الصخور وبعض األدوات الحدٌدٌة وٌوجد بعضها بدار اآلثار بالعاصمة وببعض 

المتاحؾ المطر الجزابري،حٌث كانت هذه التحؾ األثرٌة موضع اإلعجاب أرباب الفنون والصناعات 

.الٌوم 
5
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

  أن الرسومات التً وجدت على سطوح صخور منطمة التاسٌلً بالجنوب الجزابري تعد بحك تراثا فنٌا 

عالمٌا ٌبلػ أو ٌفوق ثمانٌة أالؾ سنة لبل المٌالد، ورؼم ما تعرضت إلٌه األثرٌات الموجودة بها من 

نهب من لدن البعثات والهجمات االستعمارٌة عبر فترات طوٌلة ، إال أنها مازالت بعضها لابمة وصامدة 

شاهدة على عبمرٌة وذوق شعوب لد خلت وتشهد على تارٌخ وأصالة شعب منحدر عبر األزمان، إذ نجد 

بها رسومات متناسمة شكال ومادة ولٌمة كما بمصر المدٌمة وؼٌرها،حٌث أن ما عثر علٌه على سطوح 

صخور التاسٌلً ٌثٌر الدهشة فعال وتجاوز فعال الخٌال،حٌث توجد المبات وأكثر من الرسومات على 

هذه الرسومات الصخرٌة،وهً عبارة عن رسومات األشكال اإلنسانٌة والحٌوانٌة فمنها ماهو مرسوم 

بمفرده أو معزول عن األخرٌٌن، ومنها ما هو مرسوم على شكل مجموعات معمدة ومتداخلة فٌما بٌنها
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 وفً بعض األحٌان،نرى تلن الرسومات تعبر عن مظاهر واضحة للحٌاة المادٌة والروحٌة والدٌنٌة 

للمبابل المختلفة التً تعالبت خالل ما مضى على هذه المناطك التً هً الٌوم عبارة عن مناطك 

الذٌن ٌعٌشون فً منطمة ‘‘ التوارق‘‘صحراوٌة، ولم ٌبمى من تلن األمم إلى الملٌل من آهل المنطمة 

.التاسٌلً، ولد ٌمؾ المشاهد منبهرا من أنماط المختلفة لتلن اآلثار الفنٌة التشكٌلٌة البالٌة   

  أن كل من ٌشاهد تلن الرسومات الصخرٌة الموجودة فً منطمة التاسٌلً ٌمؾ مندهشا ال محاال من 

 تعدد

األنماط والمواضٌع ممثلة إلنسان هذه المنطمة، حٌث جاءت هذه الرسومات على أشكال متراكبة، أو 

بعبارة أخرى متضادة أو طبمة فوق طبمة، وؼٌر بعٌد عنها وجدت رسومات أخرى تمثل أشخاصا ال 

ٌتعدى طولهم بضعة سنتمترات ، وفً أماكن أخرى وجدت رسومات ألشخاص عمالمة بحٌث ال ٌوجد 

مثلها فً أي مكان ، كما أنه توجد رسومات أخرى تمثل رماة األسهم أو النبال، ولد مثلوا فً وضعٌة 

وهم ٌتحاربون من أجل الظفر بمطٌع من الؽنم وأشخاص آخرون ٌتبارزون بواسطة العصً ، وكذلن 

رسومات ألشخاص أخرٌٌن وهم ٌصطادون حٌوانات الظنً،وكذلن رسومات آخري تمثل مظاهر 

.الرلص وشرب الخمر
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  وباختصار فإن كل من زار منطمة التاسٌلً، وجد نفسه وسط أبرز متحؾ للفنون التشكٌلٌة فً العالم ، 

مفتوح على الهواء الطلك وٌمثل عهدا ما لبل التارٌخ، حٌث أن هنان بعض الرسومات ذات نوعٌة 

استثنابٌة وخاصة رسومات منطمة جبران وسفار، التً أنجزت بحسب طولها ومماسها الطبٌعً ، 

والٌمكن ألي مدرسة فنٌة فً العالم مهما كانت وفً كل األولات أن تنكر المٌمة الفنٌة لتلن الرسومات 

: وٌمكن تمٌٌز نمطٌن أو أسلوبٌن من خالل هذه الرسومات  
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

. األسلوب الرمزي، وٌظهر أنه لدٌم وٌمثل اإلنسان األسود :األول         

 األسلوب أو النمط الطبٌعً،وهو أسلوب حدٌث ممارنة باألول، وخالله ٌمكننا ان نكتشؾ :الثانً       

.حضارة النٌل على المنطمة  

    وعلى الرؼم من هذا التنوع فً التعبٌر عن المعتمدات والعبادات والطموس، فمد كان ثم نوع من 

االطراد واالتفاق فً التصورات والوسابل، ولد امتزج السحر والدٌن على نحو وثٌك، كما هً الحال 

وفً هذا االطراد األساسً للروح الدٌنٌة ٌمكن أن نعثر على المالمح المشتركة للمزاج . عند البدابٌٌن

الدٌنً للبربر، وفٌما ٌتعلك بعصر ما لبل التارٌخ، ال تمدم لنا الوثابك عن هذا الموضوع نتابج بارزة ، 

لمد ذكر من لبل أن الرسومات الحٌوانات المنموشة على الصخور فً الجمال اإلفرٌمً من طرابلس حتى 

مراكش تدل على تفسٌر دور بعضها بوصفها عوامل لطموس االستسماء فً العصور لبل التارٌخٌة منها 

على إثبات وجود عبادة طوطمٌة،وبالنسبة المرسوم الموجود فً الصحراء الكبرى، فإن الحٌوانات 

المرسومة ٌمكن أن تشهد إلى حد ما على بعض الطموس السحرٌة او شعار عبادة الحٌوان
8

 

     إال أن الشًء المهم من وراء كل هذا إن رسم هذه األشكال الموجودة التوجد فٌه أي صفة للتأثر 

بمثلٌتها األوربٌة أو الجنوب إفرٌمٌة، وإنما نالحظ فً بعض األحٌان ان هنان تأثر باألسلوب المصري، 

*.أما تلن الرسومات المدٌمة فإنها تنتمً إلى مدرسة تبمى لحد اآلن مجهولة وأنشبت لدٌما بعٌن المكان  

لبل التارٌخ فً الصحراء الكبرى وبٌن الصناعات الفنٌة المناظرة فً المناطك الوالعة شمالً الصحراء 

إال أنه الٌمكننا أن نأخذ هذه الفكرة كما هً ألن صاحبها ما إال أحد المستعمرٌن الذٌن عملوا *.الكبرى 

 .1914مع اإلدارة االستعمارٌة، فعل مثل إدارة الحماٌة الفرنسٌة التً فرضت على مراكش سنة 
9
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

    وبالتالً فإن أهداؾ أبحاثه ٌشوبها الكثٌر من الشن، فهو بذلن ٌرٌد أن ٌفرق بٌن أصل سكان 

الصحراء الكبرى وأصل سكان الصحراء الكبرى وأصل سكان شمالها، خدمة ألهداؾ استعمارٌة 

محضة رؼم أن الكثٌر من األبحاث التارٌخٌة الخاصة بفترة ما لبل التارٌخ أثبتت أن أصل سكان هذه 

.المناطك هم برابرة  

 إلى إحصاء اثنً عشر أسلوبا فً الرسم أنجزت بها ‘‘H.Lhote هنري لوط‘‘     وتوصل الباحث

. الرسوم الموجودة على صخور جبال التاسٌلً بالجنوب الشرلً الجزابري، والتابعة لفترة ما لبل التارٌخ

 .(انظر إلى لابمة المالحك)

إن انجازات هذه المدرسة تشكل حالٌا معطٌات ومصادر معلومات جد لدٌمة بالنسبة لحضارة اإلنسان  

 .األسود فً مجال الفنون التشكٌلٌة

وٌمكننا المول أن الرسومات المنموشة على صخور جبال التاسٌلً تبمى شاهدة على وجود حضارة 

عرٌمة بتلن المنطمة، ومن خاللها نستطٌع أن نتصور حمٌمة تلن المجتمعات التً تعالبت على هذه 

 .الصحراوٌة، وكذلن التأثٌرات الناتجة عن االحتكان بالحضارات األخرى المناطك

   وبفضل تلن الرسومات ٌمكننا أن نتبع المسار التارٌخً للثروة الحٌوانٌة فً تلن المنطمة وكذلن 

التأثٌرات المناخٌة وتطورها وعوامل الجفاؾ التً أثرت على المنطمة إلى أن أصبحت ذات الطابع 

 .الصحراوي 

 .وعلى هذا ٌمكننا المول أننا بصدد الكالم عن ألدم حضارة لإلنسان وسط أكبر صحراء فً العالم

 كما أن زخارؾ فترة مالبل التارٌخ التً زٌنت األوانً واألشٌاء الصالحة للتزٌن والتً وجدت على 

 أرض الجزابر تمٌزت باستعمالها

لألشكال الهندسٌة فمثال كانت الزخرفٌة تزاوج بٌن الزخرفة الفنٌة والصور، إال أنها كانت مسطحة ، 

 .وٌصح المول بأنها هندسٌة 

  

  

  



 
 

 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

 

   ومن ما استنتج من خالل إحصاء وفحص زخارؾ هذه التحؾ األثرٌة أن جدول األسالٌب والتصوٌر 

واسع جدا، حٌث ٌوجد خط محزوز وتربٌعات وشوار ومفاصل معمدة لعناصر هندسٌة، ولكن توجد 

أٌضا تصاوٌر حٌوانٌة أو إنسانٌة الشكل، فنجد مثال فً المعلم النٌولبتً فً الداموس األحمر فً تبسه 

تٌارٌن فً التعبٌر، هما المجرد والمصور وٌوجدان فً تحفتان رابعتان منموشتان على وجهٌن فً نفس 

 .الحجر 

  أولهما ٌحتوي على مجموعة من الخطوط المستمٌمة والمرلنة والخطوط المنحنٌة، وتلتمً كلهما فً 

شبكة دلٌمة ٌجهل تماما معناها، إال أن ترتٌبها ٌدل على إحساس منمطع النظٌر فً التركٌب، أما الوجه 

الثانً فإن به زخرفة ألل تعمٌدا فً الخطوط والمساحات المرلنة فنجد أنفسنا أمام فن ٌعبر عن العزم 

والتفكٌر ولكنه ٌرفض أي تأوٌل 
10  
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

 كما أن هنان من ٌرى أن اإلنسان البربري أي اإلنسان األصلً لمنطمة شمال إفرٌمٌا وتأثر بالحضارة 

اإلٌجٌة، ونعنً بها الحضارة التً لامت على ضفاؾ بحر إٌجا وذلن حسب ما ٌدل علٌه تمارب اللؽات 

وٌمال ان سكان المؽرب أخذوا عن اإلٌجٌٌن . المدٌمة والخطوط وحدة الشكل فً البناء وصناعة الخزافة

زراعة التٌن والزٌتون والكرم، بفضل هؤالء راجت بالمؽرب صناعة الٌدٌن والتصوٌر على الخزؾ 

وٌظن على ذلن كان حوالً األلؾ الثالثة لبل المٌالد
11

 

ومما شن فٌه إن لإلنسان البربري فضال عظٌم على المجتمع اإلفرٌمً وعلى المدٌنة اإلفرٌمٌة فً المدٌم، 

بما اخترعه من أشكال الحروؾ وابتكار الخط الذي ٌعبر به عن ما ٌختلج فً صدره من معانً 

فً حٌن إن الخط كان منعدما والكتابة مجهولة وخاصة بهذه األوطان ومن تأمل الخط البربري، .وكلمات

وأشكال حروفه وجدها تشبه كثٌرا األوضاع الكونٌة والكابنات الطبٌعٌة، فهنان من الحروؾ من ٌشبه 

إلخ ولم تكن الحروؾ األصلٌة لتزٌد لدٌهم على أربعة ...الشمس ومنها ما ٌشبه الممر والنجم والبرق 

بمعنى ‘‘ تٌدباكٌن‘‘ومعناها الحروؾ المرلة ولها حركات وضوابط تسمى ‘‘ التٌفٌناغ‘‘عشر حرفا ٌسموها

الدلٌل على العمل والتوسع، وهم ٌكتبونها بحرٌة تامة كٌفما شاء الكاتب فلٌكتب، من الٌمٌن الى الشمال 

وبالعكس ومن األعلى إلى أسفل أو بالعكس حسب اصطالح المبٌلة ولم ٌبمى لهذا الخط اثر فً الشمال 

وهم ألدم بدو ‘‘ *التوارق‘‘اإلفرٌمً سوى فً الصحراء عند الملثمٌن من المبابل لمتونة المشتهرٌن باسم 

.ولكن بصفة للٌلة‘‘ التٌفٌناغ‘‘العالم وجودا إلى الٌوم ،ومنهم من ال ٌزال ٌستعمل خط   

  واستعمل اإلنسان البربري كذلن النحاس وانتفع به ، وهذا ما تدل علٌه االكتشافات بضواحً العاصمة، 

حٌث اكتشؾ عدة صفابح نحاسٌة وؼٌرها كما وجد ذلن فً مدٌنة ‘‘ سانت أوجٌن‘‘أو‘‘ لامة الفول‘‘بناحٌة 

بجاٌة وهذا ما ٌدل على شؽؾ وٌل البربر إلى العمل والصناعات
12
  

ولد شٌدوها على . أما بخصوص العمران فنجد إن البرابرة لد بنوا بٌوتهم تمٌهم حر الصٌؾ ولر الشتاء

ٌمول ابن خلدون فً هذا ‘‘ تمطٌط‘‘شكل بناٌات مترابطة سمٌت بالمصور، ومن الشواهد ذلن الصور 

بالمؽرب ‘‘ زناتة‘‘من مشاهٌر لبٌلة ‘‘ بنً ومانوا‘‘وهم من بطون ‘‘ بن ٌامس‘‘المجال عندما ٌذكر المبابل 

األوسط الذي هو بالجزابر، فٌمول إنهم الذٌن اختلطوا بمواطنهم المتصلة بمبٌلة المؽرب األلصى 

واألوسط تلن المصور، اتخذوا بها الجنات من النخٌل وسابر الفواكه، فمنها على ثالثة مراحل لبلة 

، وفٌه لصور متعددة تناهز المابتٌن أخذة من المشرق (توات بصحراء الجزابر)سجلمانة وتسمى وطن 

وهو بلد مستجر فً العمران وهو محط ركاب التجار ‘‘ تمنطٌط‘‘إلى المؽرب وأخرها من المشرق ٌسمى 

.المترددٌن من المؽرب إلى بلد مالً
13
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 :مرحلة الفٌنٌمٌٌن   

إن الحضارات المتعالبة عل بلد الجزابر تركت أثارا واضحة فً المجال الفنً، الذي تبمى بعض  

شواهده لابمة حتى اآلن، فنجد السامٌون بالفٌنٌمٌٌن المادمون من الشواطا السورٌة اللبنانٌة لد رسموا 

وعمر الجزء الشمالً من الجزابر لرابة ألؾ سنة ، ابتداءا من أواخر المرن الحادي عشر لبل المٌالد 

ولد تواجد هؤالء الفنٌٌن خاصة على مناطك ساحلٌة، وسبب ذلن راجع إلى انه عرؾ عنهم امتهانهم 

للتجارة الشا الذي دفعهم إلى السٌطرة والتحكم فً البحر األبٌض المتوسط، حٌث كانوا مصدر تأسٌس 

بالمؽرب (االراش)الوكاالت التجارٌة بتونس وفً لٌكسوس 
14

 ومن الطبٌعً والضروري ان كانوا لد 

تولفوا وأسسوا مرافك بحرٌة على طول الساحل الجزابري الذي ٌفوق طوله األلؾ كٌلومتر بكثٌر، 

ولاموا بتأسٌس نحو الثالث مابة مركزا ما بٌن مستودع تجاري ونحو المابتً مدٌنة، كان منها بالمطر 

أو ‘‘ بونة‘‘هبو‘‘ سكٌكدة‘‘، روكسادي ‘‘بجاٌة‘‘، صلداي ‘‘بالجزابر العاصمة‘‘مٌنة إكوٌسٌم : الجزابري

الخ، ومن مراكزهم ...،تدلس،تنس،وتمزٌرت‘‘جٌجل‘‘، انجٌلً‘‘شرشال‘‘، ٌول‘‘المل‘‘، شولو‘‘عنابة‘‘

التجارٌة داخل المطر مدروس،مداورش، تماست، سوق اهراس، تبسة، وبهذه المواطن روجوا بضاعتهم 

الخ، وكان ...واظهروا براعتهم فً صناعة الخزؾ والطٌن والزجاج والمنسوجات الحمراء واألسلحة 

الزواج والبٌع فً جمٌع هذه البضابع والسلع وكل الصناعات بطرٌك المعارضة والمبادلة أي المماٌضة 

المؽربٌة من الصوؾ ووبر وأنعام وجلد ورٌش النعام والعاج، كما أنه للفٌنٌمٌٌن بمنتوجات هذه البالد 

الفضل الكبٌر على العالم المتمدن أجمع إذ ٌعتبرونهم أول من ابتكر طرٌمة رسم الحروؾ األبجدٌة 

كما أنهم . المنتشرة فً العالم الٌوم وجعلها حسب النطك بعدما كانت مسمارٌة وهٌروؼلٌفٌة أي تصوٌرٌة

أول من وضع نظام األشكال الحسابٌة فجمٌع خطوط األمم الٌوم مدٌنة إلى الخط الفٌنٌمً المدٌم المتجه 

من الٌمٌن إلى الٌسار
15

وال تزال هذه المرحلة هامة من تارٌخ الجزابر تحتاج إلى دراسة تارٌخٌة . 

وأبحاث واكتشافات أثرٌة جادة حتى ٌمكننا فهم ما جرى على أرض الجزابر فً ذلن الولت ومن بعد 

ذلن ٌستطٌع الدارسون والباحثون فً المٌادٌن العلمٌة المختلفة أن ٌموموا بدراستهم ومنها الدراسات 

   .الفنٌة التشكٌلٌة
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  انتفع الفٌنٌمٌون كثٌرا بالحضارات السابدة آنذان والتً لم تكن بعٌدة كالحضارة السومرٌة والبابلٌة 

ازدهرت ‘‘ مصر‘‘واألشورٌة هذه الحضارات التً امتازت برلً العلوم والفنون والصناعات ، وفً 

الحضارة الفرعونٌة منذ األلؾ لرابع لبل المٌالد وأسهمت فً تمدم علوم الهندسة والكٌمٌاء وؼٌرها من 

الشؤون الصناعة وبفضل احتكاكهم وتأثرهم بتلن الحضارات برع الفٌنٌمٌون فً مجاالت عدٌدة من 

الفنون والصناعات، كما نحت العاج والدباؼة والحٌاكة والنجارة واستخراج العطور والمواد الدهنٌة 

وصنع الفخار والخزؾ والزجاج والبلور الملون والنمش على الصخور والخشب وتعدٌن المعادن وصنع 

الفؤوس والمطارق والسكاكٌن والممصات والنسٌج بكٌفٌة ممتازة ال تزال إلى الٌوم تستعمل فً بعض 

جزر األرخبٌل من سواحل الٌونان، كما كان لهم باع طوٌل البحرٌة، حٌث برعوا فً صنع سفنهم 

. مركبا حربٌا220العجٌبة وإتمان بناٌة الموانا والمرافك بها ومثال ذلن كانت مرسى لرطاجة تسع نحو   

: المرحلة الرومانٌة  

  الرومان أمة أربة تشكلت من شعوب وأمم مختلفة، منها الالتٌن واإلؼرٌك والؽال واألتروسن ولامت 

م واجبر الرومانٌون 297هذه الدولة على أرض إٌطالٌا حالٌا، واستولى الرومان على الجزابر فعلٌا سنة 

األهالً البرابرة بالجزابر على تعلم لؽتهم أي الالتٌنٌة ، ورؼم انتصارهم عسكرٌا علٌهم والسٌطرة إال 

أنهم لم ٌستطٌعوا المضاء على لؽتهم
16

ورؼم ذلن فهنان من الشعب من برع وبلػ أرلى درجات الكتابة . 

والذي دام فً ‘‘ شرشال‘‘ملن المٌصرٌة ‘‘ ٌوبا الثانً‘‘والخطابة وبرز فً علوم الحكمة والفلسفة،فهذا 

الحكم نحو خمسٌن سنة، كان شؽوفا بالعلم ال ٌفترعن الكتابة، وله مؤلفاته نفسٌة فً التارٌخ والجؽرافٌا 

والفلسفة والتمثٌل والموسٌمى، وهو مشهور بتوافد الذهن والذكاء المفرط، مولوع بدراسة الهندسة ووضع 

طابفة من الفنانٌن والكتاب ‘‘ مصر والٌونان‘‘التصمٌمات العمرانٌة، ولد جلب إلى عاصمته من 

كما أن أخرٌٌن لد سطع نجمهم مثل . والشعراء والفالسفة،وأشاد بها المصور الجمٌلة الهٌاكل الفخمة

.العالم الكبٌر أبو لٌسوس، مؤلؾ كتاب الحمار الذهبً وؼٌره  

 وعرؾ سكان المنطمة شمال إفرٌمٌا أٌام االستعمار الرومانً صناعة األلمشة الؽلٌظة وأوانً الطٌن 

 على اختالفها وكانت صناعة المصابٌح الزٌنة   
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

بشرشال مشتهرة وتجارتها رابحة، أما الفنون الجمٌلة ٌومبذ عرفت ازدهارا كما شهد بذلن ما تركه 

الرومان بعدها من مظاهر العظمى الهابلة المزٌنة بالفسٌفساء، وصنع التماثٌل الضخمة ونموش المرمى 

والرخام وزخرفة الهٌاكل وإلامة الحناٌا والمنوات لجلب المٌاه من بعٌد وحفر اآلبار والسدود الصهارٌج 

العدٌدة، وكان منها مثال بالجزابر سد الحضنة وثالث سدود بواحد، وأعظم لناة أثرٌة بالجزابر هً 

 جنسٌة ذات 17 مترا وٌتألؾ من 35 كلم عبر جسر كبٌر ٌبلػ ارتفاعه 28بمدٌنة شرشال ٌبلػ طولها 

.ثالث طبمات   

   كما عمل الرومانٌون على توسٌع مدٌنة سكٌكدة ومٌلة والمل وجمٌلة فأصبحت بذلن عواصم فسٌحة 

وجمٌلة بعدها كانت لرى صؽٌرة ولد بلؽت المدن الرومانٌة بإفرٌمٌا نحو السنٌن مستعمرة ما بٌن المدن 

المرى وحصون وكلها كانت على ؼاٌة الرلً فً الحضارة والعمران واعتنوا كذلن بالبناء وتشٌٌد 

تٌمماد، لالمة، سكٌكدة، وملعب شرشال، وهٌاكل العبادة ,مسرح تٌبازة:وإنشاء المسارح والمالعب مثل 

الخ وال ٌزال البحث عنها مستمرا إلى الٌوم وما ظهر ...حمامات لومبٌز وتمماد وجمٌلة : والحمامات مثل

منها إلى الٌوم له أعظم دلٌل على نشاط الحركة الفكرٌة ومظهر جلً من مظاهر الثمافة العامة التً كان 

علٌها الرومان ٌومبذ بهذه البالد ولد تفوق الرومانٌون فً الكثٌر من المجاالت العلمٌة ومن دون شن 

هو من أكمل ‘‘: أكبر شاهد على تمدم هذا العصر والذي ٌمول فٌه البٌرونً‘‘ أبو لٌوس‘‘ ٌبمى العالمة

وكذلن سجل هذا العصر نبوغ الفنان المهندس المسنطٌنً . ‘‘الرجال وأعظمهم فابدة فً عصره

م والكثٌر ٌرى أن حمٌمة الحضارة والثمافة 360أستاذ اإلمبراطور مسرلس أور الٌسوس ‘‘ لرنطوس‘‘

الرومانٌة ممتبسة عن اإلؼرٌك والفٌنٌمٌٌن
17

 وخٌر دلٌل على رلً الحضارة الرومانٌة وازدهارها فً 

شمال إفرٌمٌا هو ذلن العمران التً ال تزال بعض آثاره لابمة ببعض المدن الداخلٌة والساحلٌة، كاألسواق 

.والهٌاكل والخزانات والحمامات ولنوات لصرؾ مٌاه الشرب إلى المدن   

:المرحلة الوندالٌة     

 الوندال شعب لوطً سكن شمال نهر الدانوب من الساللة السالفٌة وموطنهم ألمانٌا واحتلوا شمال 

. م431اإلفرٌمً بسبب خصوبة أراضٌه وٌسر الحٌاة االلتصادٌة وأسسوا به أول مملكة وراثٌة سنة   
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   وما وصلنا من آثار حضارة الوندالٌن لم تتعدى بعض المطع من النمود ، فضة وبروز مضروبة باسم 

ملون هذه الدولة وعلٌها نموش رمزٌة أو كلمات استخرجها علماء لؽات من نهجات الموم الذٌن عاشوا 

هذا العصر وخالط وأهله فال أثر للفن واألدب فً هذه المرحلة بل عرؾ عن الوندالٌن أنهم أمة تخرٌب 

.وانحالل فً األخالق وصار اسمهم مرادؾ للهدم والتخرٌب والنمص  

: المرحلة البٌزنطٌة     

   ظهرت الدولة البٌزنطٌة إلى الوجود بعد انمسام الدولة الرومانٌة إلى الشرلٌة وعاصمتها بٌزنطٌة 

وؼربٌة وعاصمتها روما، ولم تتحدث كتب التارٌخ عن الحٌاة األدبٌة والثمافٌة فً العهد البٌزنطً، إال 

أنه عرفت تلن المرحلة تشٌٌد بعض الكنابس وإلامة األسوار حول المدن كأسوار تنس، شرشال، سطٌؾ، 

.الخ...مٌنة ، تٌمماد، تبسة،لالمة،  

   وعل كل ، فمد لتزال أثار بعض بماٌا الفن البٌزنطً الجمٌل الذي ٌمتاز به عصر البٌزنطٌٌن فً 

الشمال اإلفرٌمً وتمٌٌزه عن بمٌة العصور األخرى، ونرى ذلن بوضوح فً تأثر المسلمٌن بالفن 

التشكٌلً البٌزنطً المجسد فً النموش المزخرفة من نوع المشانً الملون بالتصاوٌر المرسومة الدالة 

على براعة الصناع اإلفرٌمٌٌن من الروم أو البربر، ولد بلػ تأثر العرب بهذا الفن أن استخدموه فً نمش 

وزخرفة مساجدهم ومعابدهم 
18

إنها مدٌنة ‘‘: مدٌنة شرشال بموله ‘‘ فضل هللا العمري‘‘ ، وٌصؾ ابن

تزٌد على الوصؾ فً اتساع األفنٌة، وارتفاع األبنٌة، وعظم المناطر المرفوعة،واأللبٌة المعمودة 

والمواعد المشٌدة الجدر والسمٌكا،مما ٌشهد له حول األرض وسفار األفاق وسمار الحدٌث بأنه ال شبٌه له 

‘‘فً تحسٌن بنابها وتحصٌن صناعتها
19
.  

:المرحلة اإلسالمٌة    

 وٌعد انتشار اإلسالم فً المرن السابع مٌالدي فً بالد شمال إفرٌمٌا بعد الفتوحات اإلسالمٌة أخذت 

الحٌاة العام للسكان تؽٌٌر وتتطور شٌبا فشٌبا على حسب ما تملٌه لواعد الدٌن اإلسالمً وهذا بفضل 

اختالط وامتزاج العرب بالبربر، فتصاهروا وسكنوا مع بعض فً المرى والمدن من فضل اإلسالم إنه لم 

 ٌمٌز بٌن الناس فً الحموق عرب والبربر إال ما كان منها من الوالٌة العامة  
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  فكانت بأٌدي العرب لخبرتهم بالشؤون الدولٌة
20

 والمعروؾ عن العرب المسلمٌن الفاتحٌن أنهم لم 

ٌفتحوا وطنا من أجل نهب خٌراته أو سلب حرٌة أهله وال تحطٌم عمران الحضارات التً سمتهم بل كان 

هدفهم الوحٌد نشر الدٌن اإلسالمً فاختلفوا بذلن عن سابر األمم الفاتحة فتألك البرابرة بالفاتحٌن العرب 

بفضل معاملتهم اإلسالمٌة واحتكوا بهم واعتنموا اإلسالم وتأثروا بالحضارة اإلسالمٌة فأخذت عاداتهم 

وثمافتهم تنصهر مع الظروؾ الجدٌدة التً فرضتها الدولة اإلسالمٌة فكان تأثرا واضحا وجلٌا فً الدٌن 

واللؽة والحضارة وٌحتفظ متحؾ اآلثار المدٌمة بمجموعة هامة من النمود التابعة لعهد الوالة المعنٌٌن من 

لدن خلفاء الراشدٌن الدولة اإلسالمٌة بالمشرق العربً تحمل أسماء الوالة الذٌن تولو شؤون شمال إفرٌمٌا 

.وبعض اآلٌات المرآنٌة  

ومنذ العهد األموي الى العهد التركً مرورا عبر كل المراحل والمحطات التً عرفها التارٌخ اإلسالمً، 

نجد حضورا فنٌا إسالمٌا السٌما الفن التصؽٌري والفن الزخرفً خاصة فً مساجدنا ولصورنا وعلى 

كتب والدواوٌن الشعرٌة والتارٌخٌة والمصاحؾ، وهذا ما أثبتته الدراسات التحلٌلٌة المسهبة التً لام بها 

بعض المستشرلٌن حول كبرٌات المدارس المخطوطات المذهبٌة والفن التصؽٌري ببالد الرافدٌن والهند 

وتركٌا وما خلفته من آثار إذ استطاعوا إن ٌمٌزوا من خالل ذلن احد المظاهر المتعددة لعبمرٌة الحضارة 

اإلسالمٌة وفً العباسٌٌن والتٌمورٌٌن والعفوٌٌن ،ازدهرت فً المرن الثالث عثر والرابع عشر مراكز 

الفن الجزابري التبرٌزي حٌث زٌنت بالرسوم والدواوٌن والشعر وكتب التارٌخ حتى أنها الٌوم تعد فً 

.مجموعتها مفخرة بعض مكتبات ومتاحؾ
21

 

اتسم الفن الجزابري المدٌم بسمة خاصة وتأثر تأثرا كبٌرا بما تتمٌز به او ما اصطلح على تسمٌته 

من رسومات وإشكال ال تزال لابمة ومنموشة على صخور التاسٌلً بالجنوب  (التٌفٌناغ)عصر

الجزابري، وتعتبر ألدم اثر تشكٌلً فً الجزابر وال تزال لابمة مجسدة فً التارٌخ وصورة فنا حتى 

ٌومنا هذا رؼم تأثٌر بالد المؽرب العربً بالفن اإلسالمً على اختالؾ مراحله كالفن األموي والعباسً 

.والفاطمً واألندلسً والعثمانً   
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

  إن اآلثار البربرٌة التً تمثل الفن البربري خاصة منها صناعة الحلً والنساجة وصناعة بعض األوانً 

الفخارٌة وؼٌرها فً منطمة األوراس التوارق أو منطمة المبابل هً امتداد لحرن الفن المدٌم المتواجدة 

.فً منطمة التاسٌلً   

ونرٌد هنا أن نثبت إن اإلنسان الذي عاش بهذه المناطك لد كان له نصٌب ولسط من الفن الذي اراد من 

.خالله ممارسة طموس متعددة أو بدافع الشعور بضرورة محاكاة الطبٌعة   

وما نسجله عن الحركة الفنٌة الجزابرٌة ،وهو انه ممٌزات ومواصفات التراث التاسٌلً لم تنعدم ولم تؽب 

عن الوجود واستمر بمابها وبمٌة كذلن حتى بعد الفتوحات اإلسالمٌة واندماج الجزابر وانصهارها داخل 

.األمة العربٌة ، رؼم اآلثار والتأثر الواضح بهاذٌن العاملٌن   

ورؼم كل ذلن بمً اإلنسان الجزابري ٌصنعه للله ومنسوجاته المختلفة طبما لإلشكال محبوكة عن 

الطبٌعة المتوازنة، تمثل وتحمل لٌم جمالٌة منسجمة مع مدلولها العفوي،أكثر من كونها تابعة عن الوعً 

وتبصر،تماشٌا مع خوفه مما لد ٌلحك به تبعا فٌما ٌتعلك بروح الدٌن اإلسالمً الذي ٌحرم التصور 

.وتفادٌا لعودة الوثنٌة  

ومهما ٌكن تأثر الفنان الجزابري بالحركة الفنٌة التشكٌلٌة عبر عن تارٌخه الحدٌث والمعاصر وبجمٌع 

الحضارات المتعالبة علٌه من الفٌنٌمٌٌن الى الرومان والبٌزنطٌٌن والعرب واألتران وأخٌرا األوربٌٌن 

الفرنسٌٌن خاصة ٌبمى جلٌا وواضحا من ممٌزات كل مرحلة وتمٌز كل فترة عن األخرى حسب عاللة 

.التأثٌر والتأثر   

إن المٌام حسب دوٌالت إسالمٌة بالمؽرب العربً على مر التارٌخ ابتداءا من الدولٌة الرستمٌة 

واإلدرٌسٌة واألؼلبٌة والعابدٌة والمرابطة والموحدٌن والزبانٌة والحفصٌة والمارنٌة، وصوال الى العهد 

التركً وانتشار تعلٌم ومبادئ الدٌن اإلسالمً وسط مجتمعهم وتمسن أهل السنة بأحكام الحدٌث الشرٌؾ 

ولٌام هذه الدول على أسس دٌنٌة زهدٌة جعل أهل المؽرب العربً عامة والفنانٌن خاصة ٌمفون مولفا 

سلبٌا من التصوٌر بصفة خاصة والفنون التشكٌلٌة بصفة عامة ، ومولفهم هذا ناتج بالدرجة األولى من 

إٌمانهم وتعلمهم روحٌا بدٌنهم وخاصة أن المذهب المالكً الذي تبنته مجتمعات المؽرب العربً كان اشد 

فً سٌاق ‘‘ علً اللواتً‘‘المذاهب وحرصها تحرٌما لتصوٌر الطبٌعة وتجسٌدها ، وٌمول الدكتور 

بان علماء وفمهاء المالكٌة نهموا عن كل صورة والعٌة كانت أو أفكارا ‘‘ بابادوبولو‘‘ترجمته لكتاب 

،وكذلن *وبذلن أدى المذهب المالكً أكثر تشددا من مولؾ المذاهب األخرى فٌما ٌخص لضٌة التحرٌم

بالنسبة لمسألة منع التصوٌر التشبٌهً فً اإلسالم وهً مسألة هامة لها عاللة بال شن فً تكوٌن جمالٌة 

.الفن اإلسالمً كذلن ٌنظر إلٌها على إنها عملٌة الممع فرضتها السلطة الدٌنٌة فً حك اإلبداع
22
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

 إذا فان سبب ابتعاد الفنانٌن المؽاربة عن الفنون التشكٌلٌة عامة وفن التصوٌر بصفة خاصة مرده دٌنً 

ولٌس نمصا أو عجزا فً مٌدان ومجال البراعة والموهبة الفنٌة ألنهم برعوا فً مٌادٌن أخرى لم ٌكن 

.فٌها التحرٌم الدٌنً أو ما شابه ذلن  

وبداٌة الفن التشكٌلً وخاصة فن الرسم فً الجزابر كانت مع بداٌة فن الخط العربً الذي ٌعتبر أول 

.حركة لتكوٌن العوامل اإلسالمٌة التً انبثك منها الفن اإلسالمً المحض   

فنظرا لكون الحرؾ .أما الحرؾ العربً فً المشرق اإلسالمً لد عدة واعتبر أساس لٌام فن النمش

الكسندر ‘‘العربً سهل التشكٌل فمد كان طٌلة المرون الماضٌة عرضة للتجدٌد المستمر فً الشكل ٌمول

أن اللولب بشكل الهٌكل األساسً تمرٌبا للرسم اإلسالمً وذلن بالنسبة لصور المخطوطات ‘‘ بابا دوبولو

العربٌة والفارسٌة والفن المؽولً أو التركً ورسوم الشرق األدنى المتأخر
23

 

واعتبار أن هذا الحرؾ العربً ٌعد عنصرا طبٌعٌا له الموانٌن والرمزٌة الخاصة به، فمد شكل جوهر 

الجمالٌة الفنٌة للزخرفة ومن هذا األساس كانت انطاللة فن الزخرفة العربٌة ومختلؾ اتجاهاتها 

.التجدٌدٌة  

وظهر بعد ذلن فن النمش كالزخرؾ اإلسالمً الذي ٌظهر وحدة متكاملة وٌرتبط بفهم الخط الذي هو 

.وسٌلة للزخرفة   

وانطاللا من المفهوم الدٌنً فان الكتابة لد تكاملت مع الزخرفة فتظهر مثال تلن الكتابة المتداخلة فً 

.بعضها والتً تتخذ أشكاال متعرجة ومنحنٌة لتكون فٌما بعد أشكاال جمٌلة   

لمد كان لفعل التواصل الحضري البربري العربً اإلسالمً أثرا فعاال فً تثبٌت وتأصٌل نموذج فنً 

تشكٌلً بالمطر الجزابري تجلى فً الزخارؾ الجمٌلة والمنحوتات الجبسٌة كما ٌشهد على ذلن تلن 

ورللة،سدرات ،بجاٌة، وكذلن تلمسان وبالً المدن الجزابرٌة : اآلثار المتواجدة داخل مدننا العرٌمة

األخرى التً حط بها الفنانون المسلمون اآلتون من األندلس لبل أو بعد سموط ؼرناطة المشتالٌن األسبان 

بنٌوٌورن فً معرض ‘‘ المٌتٌر وبولٌتان‘‘مجموعة الشرق األدنى بمتحؾ ‘‘ سدٌماند أمٌن.م‘‘ٌمول الدكتور

أنه ال تزال بشمال إفرٌمٌا عدة منابر ‘‘: حدٌثه عن تارٌخ فن الحفر والنمش على الخشب بشمال إفرٌمٌا

‘‘ المسجد الجامع بالجزابر‘‘هامة ترجع إلى المرنٌن الحادي عشر والثانً عشر وألدم هذه المنابر منبر

، وٌتكون زخارفهم من حشوات مربعة تزٌنها زخارؾ 474-م 1082سنة ‘‘ المرابطون ‘‘الذي بناه 

هندسٌة متشابكة وأشجار نخٌلٌة وتزاوٌك أسلوب المؽرب اسبانً حمله الى شمال إفرٌمٌا الفنانون 

األندلسٌون
24
.  
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

 وعلى كل فن الوجود اإلسالمً ٌلً أرض الجزابر لد ساعد على تشكٌل فن التشكٌلً اإلسالمً نتج عن 

احتكان حضارة العرب المسلمٌن مع الحضارة سكان شمال إفرٌمٌا فجاء هذا الفن محترما لمواعد الدٌن 

اإلسالمً وابتعد الفنانون الجزابرٌون منذ وصول اإلسالم أرضهم عن تشكٌل التماثٌل التً حرمها الدٌن 

.اإلسالمً وسوؾ أعطً لمحة وجٌزة عن حالة الفن التشكٌلً عبر أهم مراحل تارٌخها اإلسالمً   

:المرحلة الرستمٌة         

  امتازت هذه المرحلة بصناعة األوانً الخزفٌة والطٌن والزجاج واألثاث الخشب المنحوت والمخروط 

والمموه والمرصع بالعاج أو الصدؾ والصنابع متركبة من بربرٌة والفارسٌة والعربٌة والرومانٌة 

وأندلسٌة علٌها طابع الحضارة اإلسالمٌة،
25

 ولم ٌبك من آثار الرستومٌٌن فً مجال الفن التشكٌلً إال ما 

‘‘ جورج مارسً‘‘م تحت إشراؾ 1941عثر علٌه خالل عملٌة الحفر األثرٌة التً شرع فٌها سنة 

التً  مكنت من كشؾ عن بماٌا بناٌاتها العسكرٌة كالسور والمصبة وعدد من أشؽالهم ‘‘ كسوس لمار‘‘و

المابٌة واألشماؾ الخزفٌة، حٌث كانت هذه األخٌرة حسب الباحثٌن السابمٌن مزٌنة بزخرفة ناتجة عن 

انجرار أداة كالمشط فوق الطٌن وهو ال ٌزال رخوا فتتشكل خطوط متوازٌة مستمٌمة أو ملتوٌة 
26
.  
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

:مرحلة اإلدرٌسٌة        

   لم ٌصلنا من أثار فترة الوجود اإلدرٌسً بالجزابر شًء نشبع به فضولنا للتطلع على آثار هذه الفترة 

وما نستطٌع إن نسرده هنا هو تأسٌس إدرٌس األول األكبر لمدٌنة ألادٌر بتلمسان وبناء مسجد بها والذي 

اسم هللا الرحمان الرحٌم هذا ما أمر به اإلمام إدرٌس ابن عبد هللا ‘‘ :نمش على صفح منبره هذه العبارة

، إال أنه لم ٌبمى من هذا ‘‘ هجري104ابن الحسن المثنى ابن علً رضً هللا عنه وذلن فً  صفر 

المسجد إال أطالل من مبذنته بألادٌر
27

ٌؽمراسن ابن ‘‘ ، والتً أمر بترمٌمها وتجدٌدها السلطان الزٌانً

علٌها سور حجارة وخلفه سور آخر من الحجارة أٌضا ‘‘ : وٌذكر العموبً مدٌنة تلمسان بموله‘‘ تاشفٌن

‘وبها خلك عظٌم ولصور ومنازل مشٌدة
28
  

 بعض الحفرٌات 1911-1910 سنة ALEFRED BELL  ولد أجرى الباحث فً علم اآلثار ألفرٌد بال 

األثرٌة بهذه المنطمة أي ألادٌر التً أصبحت حٌا من أحٌاء مدٌنة تلمسان ولم تفض إال تخطٌط وتصمٌم 

مخطط إجمالً وافتراضً للمسجد الذي تبمى مبذنته الشاهد الوحٌد
29
. 

حمزة ‘‘ كما أن حسبما جاء فً كتاب تارٌخ الجزابر العام أن مدٌنة البوٌرة تأسست وتشكلت على ٌد 

‘‘العلوي 
30
. 

 .وهو من األدارسة

 :مرحلة الدول األغلبٌة    

 استفادت وعرفت األؼالبة كٌؾ ٌستثمرون خالصة حضارات من تمدهم من األمم العظٌمة التً مرت 

على هذه البالد، فانتفعوا مثال من الفٌنٌمٌٌن من التجارة ففً البحر والرومانٌٌن من طرق أجهزة الري 

واستفادوا بما جاء به العجم لصناعة النسٌج والطرز وؼٌرها من صناعة البناء وففً فترتهم كذلن شٌدت 

أبو عباس دمحم ‘‘أنه لما توفً ‘‘ ابن خلدون ‘‘وعلى حسب العالمة . المساجد واألسوار والمصور والمنابر 

فأحسن سٌرة وأكثر العطاء للجند ‘‘ أبو إبراهٌم احمد‘‘ابن أبً عمال سنة اثنً وسبعٌن، ولً مكانه ابنه 

 ...وكان مولعا بالعمارة فبنى بإفرٌمٌا نحو من عشرة أالؾ حصن بالحجارة  والكلس وأبواب الحدٌدي

كما اشتؽل الؽالبة بالصناعات المختلفة بالحدادة والتجارة والنمش والحٌاكة والتعدٌن فكانوا ٌستخرجون 

من المعادن مجانة ومناجم بونة وؼٌرها أنواع الحدٌد والرصاص والفضة والكحل ومن المرسى والخرز 

 وبالمالة وأنواع اللؤلؤ والمرجان 
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

:مرحلة الدولة العبٌدٌة أو الفاطمٌة     

كانت حٌاة الدولة العبٌدٌة لصٌرة بالمفهوم الذي ٌمكننا من بسط حضارتها على األرض التً وجدت 

علٌها، ومع ذلن فمد نجحت فً توطٌد حكمها بأسالٌب الحكمة والعدل والظاهر أن الدولة العبٌدٌة عملت 

فمد احتفظ لنا التارٌخ بوثٌمة ملكٌة على نشر الثمافة اإلسالمٌة وخدمة العلم بمختلؾ األلسن واللؽات 

بأن دعاته المنتشرون باأللالٌم ٌدعون الى الدولة وٌشرون بأٌامها وٌنشرون ‘‘ المعز‘‘ٌصرح فٌها الخلٌفة 

علمها وٌنذرون بأسها بتصارٌؾ اللؽات واختالؾ األلسنة
31
.  

عرفت منطمة شمال إفرٌمٌا الفلسفة ومباحثها الممتزجة بعمابد الشٌعة - الدولة العبٌدٌة-  وفً هذه المرحلة

وإنشاء المصانع الحربٌة لصنع السالح والسفن البحرٌة كمصنع المهدٌة وبونة وصناعة تعدٌن الحدٌد 

التً كانت من أشهر خصوصٌات شمال إفرٌمٌا، ومصنع الزجاج الصافً وتفاصٌل الصوؾ
32
.  

 ومن شواهد وجود الفاطمٌٌن بأرض الجزابر، لطع من الجص تشتمل على نمش بحروؾ بارزة وهذه 

بالمرب من لسنطنٌة وكذلن بعض المطع النمدٌة الذهبٌة والفضٌة ‘‘ بؽاي‘‘المطعة آتٌة من 
33

 والموجودة 

.بمتحؾ اآلثار المدٌمة بالجزابر   

من حرٌر أزرق ملون مطعم ‘‘ المعز‘‘   وٌحكى أنه فً فترة الممالٌن هذه صنع بساط حٌث أمر بصنعه 

 بالذهب فٌه صورة األلالٌم والبحار واألنهار والجبال 
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

 والطرق وفٌه صورة الحرمٌن الشرٌفٌن مكتوبة أسمابها علٌه وفٌه هذه العبارة التالٌة حسب ما جاء فً 

مما أمر ٌأمله المعز لدٌن هللا شولا إلى حرم هللا ‘‘ كتاب تارٌخ الجزابر اإلعالم لعبد الرحمان الجٌاللً

 هجري وٌذكر كذلن أنه كانت النفمة علٌه اثنً وعشرٌن ألؾ 353وإشهارها ما لم رسول هللا فً سنة 

دٌنار وٌصفها كذلن بالمول وهذا نهاٌة التفوق الصناعً فً فن الزخرفة وٌضٌؾ نفس المؤلؾ إن معز 

حٌنما رحل إلى مصر نمل معه من بالد الؽرب واألندلس صناعة بتصاوٌر وكل نوابػ الفنون الجمٌلة 

وكان فٌهم رجال من المبٌلة الجزابرٌة لبٌلة كتامة وكانوا ٌسمون المزولٌن ألنهم كانوا ٌزولون جدران 

بألوان متعددة من األصباغ إذا نظرت إلٌها من ناحٌة صورة تؽاٌر الحمٌمة وكذلن إذا نظرت إلٌها من 

فإنها ‘‘ تؽرٌدة‘‘زاوٌة أخرى وأول من أشاد بمواهبهم حسب نفس المؤلؾ كانت زوجة المعز السٌدة 

شٌدت لنفسها مسجدا جمٌال بالؽرافة واستأجرتهم للعمل فٌه وكان ربٌسهم رجال من لبٌلة كتامة ٌدعى 

الكتامً، حٌث صنع صورة لٌوسؾ علٌه السالم وهو فً الجب عرٌانا والجب كله أسود، فكانت هذه 

الصورة أول التصوٌر الفاطمً الذي ولع فً صدر اإلسالم إال أنه ال ٌوجد أثر لهذه التحفة الفنٌة 

التشكٌلٌة والمتاحؾ الحالٌة، كما أن المؤلؾ ٌضٌؾ أن هذا الخلٌفة العابٌدي هو من أمر بصنع للم الحبر 

‘‘خصابص والمسامرات‘‘بالشكل المعروؾ علٌه الن وهذا ما ذكره الماضً النعمانً فً كتابه  

: مرحلة الدولة الحمادٌة   

 عرؾ عهد الحمادٌٌن ازدهار الصناعات الفنٌة المختلفة التً ٌحتاجها متطلبات الحضارة الموحدٌة من 

بناء وزخرفة وتزٌٌن، وانتشر فن التصوٌر والتزوٌك والنحت ونجارة الخشب والنمش علٌه وعلى الجص 

الملون وعلى الخزؾ المطلً بالمٌنة وصناعة الزلٌج المزٌن بالصور والفسٌفساء وصنع المارورات 

الزجاجٌة وؼٌرها من األبارٌك البالرٌة وتطعٌمها بالذهب وتزٌنها بالخط العربً البارز الجمٌل على 

اختالؾ أشكالها والحدادة ونسج الصوؾ والمطن وكتان الحرٌر، كما استخرجت المعادن من مختلؾ 

جهات البالد
34
.  

وفً هذه الفترة كذلن لام السلطان حماد بتشٌٌد الملعة وأسس بها عاصمته حٌث أحاطها بصور من 

الحجارة وٌصفها اإلدرٌسً وٌمول أنها من أكبر البالد لطرا وأكثرها خلما وأؼزاها خٌرا،  وأوسعها 

أمواال وأحسنها لصورا ومساكن وأعمها فواكه وخصبا، وحنطتها رخٌصة ولحومها طٌبة سمٌنة ،وكانت 

الخ وأهلها  فً ؼاٌة ...ممصد التجار ومحط رحالهم ٌأتون إلٌها من العراق والحجاز والشام ومصر 

الذكاء والفطنة ولهم فً ذلن بوادر وألاصٌص عجٌبة ٌروٌها أهل الجؽرافٌا والتارٌخ
35

 .  
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وكان بالملعة معامل لنسج األكسٌة الحسنة مطرزة بالذهب والسجاجٌد المزخرفة والمالبس الفاخرة 

ولصوفها من النعومة والبصٌص بحٌث ٌترن مع الذهب والفضة
36
.  

 :نشأة ومراحل تطور الفن التشكٌلً الجزائري -1

 :نشأة الفن التشكٌلً الجزائري -

إن نشأة الفن التشكٌلً الجزابري مرت بعدة مراحل األولى فً سنوات العشرٌنٌات وتمٌزت بوجود 

وتطور حركتٌن متوازنتٌن الحدٌثة التً تمت وتطورت تحت تأثٌر الوجود األجنبً فً ضل 

نشاطات المستشرلٌن وظهور أفكار جدٌدة فً صفوؾ الفنانٌن الذٌن تركوا بصمتهم فً تلن الفترة 

 .وحركة أخرى تملٌدٌة أو وطنٌة التً ظلت متماسكة بأصالتها وتعانً من أجل البماء 

الزواوي ‘‘وفً ظل هذه الظروؾ الصعبة ظهر أول جٌل من الفنانٌن الجزابرٌٌن الذٌن نذكر منهم 

وكانوا أول من رسم على حامل ‘‘ مٌلود بوكرش‘‘و‘‘ابن سلٌمان ‘‘و‘‘ عبد الحلٌم همش‘‘ و‘‘ معمري

فمد انصهروا فً التٌار الؽربً االستشرالً الذي كان متأخرا نظرا للحركات الفنٌة المتسلسلة 

والمتشابكة آنذان الموروث اإلسالمً والحٌاة األندلسٌة والمؽربٌة كانت مواضع لوحاتهم 

األساسٌة
37
 

ظهر الفن االستشرالً الجدٌد الذي كان أكثر صدق ووالعٌة فً المشاعر واألحاسٌس واألفكار 

الجدٌدة نوعٌة العاللة مع البلد واألشخاص، كانت الفترة انتمالٌة ظهر فٌها مشوار أكثر الفنانٌن 

دون أن ننسى ‘‘ محً الدٌن بوطالب‘‘و‘‘علً خوجة‘‘و ‘‘دمحم تمام‘‘:تمثٌال للسنوات الثالثٌنٌات مثل

الذي ارتبطت حٌاته الفنٌة ارتباطا وثٌما بالتارٌخ ‘‘ دمحم راسم‘‘عمالق فن المنمنمات الجزابرٌة 

االستعماري الفرنسً والتؽٌرات السٌاسٌة آنذان وسنعرض حٌاة هؤالء الفنانٌن فٌما بعد
38
. 

وبعد وصول الفتوحات اإلسالمٌة الى الجزابر اعتنك سكانها الدٌن اإلسالمً ونشأة حضارة 

إسالمٌة محلٌة بالجزابر متأثر بحضارة العصور اإلسالمٌة األولى المرتبطة بالمشرق العربً 

والحضارة األندلسٌة التً جاء بها المسلمون من األندلس بعد سموطها وسموط الحضارة العثمانٌة
39
 

  

                                                             
 .390 ص 1957، ط بيروت، 4كتاب معجم البمدان،ج. 36

37 . M.Bouabdellah, La peinture par les mots,Muséé Nationale des beaux Arts,Alger,1994 
38 . DIR.G. BEANGE et J.F. CLEMENT : Limage dansle mod arab cnrsEdition. Paris. 
1995  p 166-167 
39 . DIR.G. BEANGE et J.F. CLEMENT : Limage dansle mod arab cnrsEdition. Paris. 
1995. 



 
 

 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

تركت هذه الحضارات معالم تارٌخٌة كثٌرة منتشرة فً أماكن عدٌدة من أرضنا الواسعة فهذه آثار 

بالمرب من مدٌنة ورللة بالجنوب الجزابري وهً عبارة عن لطع من الزخارؾ الجمٌلة ‘ سدراتة‘‘

والمنحوتة على الجبس وال تزال آثار بجاٌة وللعة بنً حماد شامخة تحكً عن التمدم المعماري الذي 

وصلت إلٌه دولة بنً حماد كما فً الؽرب الجزابري أثار المنصورة ومساجد تلمسان بطرازها 

المعماري العمٌك وزخارفها الفنٌة الجمٌلة ، الجزابر العاصمة وخاصة فً المصبة ما تزال بعض 

البناٌات اإلسالمٌة التً ترجع الى العهد التركً لابمة على حالتها الطبٌعٌة األصلٌة، كل هذا شكل تراثا 

ومصدرا للفن الحدٌث
40
.  

:م 1830   مراحل الفن التشكٌلً الجزائري لبل   

عرؾ اإلنسان فً الجزابر فن التصوٌر واهتم به منذ المدٌم وخالله عبر عن تفاصٌل حٌاته الٌومٌة 

وصراعه مع الظروؾ الطبٌعٌة الماسٌة وكان ذلن على المساحات المستوٌة للصخور فً الكهوؾ 

وبواسطة أدوات حجرٌة وتطبٌمات لونٌة بدابٌة والدلٌل على تلن الرسوم الجدارٌة التً اكتشفت من 

فً الهمار والتً ٌعود تارٌخها الى أكثر من ثمانٌة آالؾ سنة لبل المٌالد وتعتبر ‘‘ ناجر‘‘منطمة التاسٌلً 

منطمة التاسٌلً أعظم متحؾ فً العالم مفتوح على الطبٌعة
41
.  

:  الحركة الفنٌة فً الجزائر لبل االستمالل  

 وهً فترة االحتالل األجنبً التً تنتهً 1962 إلى سنة 1830إن الفترة الطوٌلة الممتدة من سنة 

باالستمالل الوطنً لم ٌبرز فٌها إال الملٌل من الفنانٌن الجزابرٌٌن وذلن بسبب الظروؾ الصعبة التً كان 

ٌعٌشها الشعب فً تلن الفترة، وكانت الزٌارة فً مجال الفنون للفرنسٌٌن واألوربٌٌن من سكان المدن 

الجزابرٌة ومن أبناء المعمرٌن، ومع ذلن فمد نشأ العدٌد من الفنانٌن الجزابرٌٌن متأثرٌن باألسالٌب 

السابدة فً تلن الفترة والتً كانت تموم بنشرها مدارس الفنون والمراسم الفرنسٌة خاصة بالجزابر 

إلى الخمسٌنٌات  . 19وٌالحظ أن أسالٌب الفنانٌن الجزابرٌٌن األوابل فً الفترة الممتدة من نهاٌة المرن 

.من المرن العشرٌن تسود بٌنهم أسالٌب المدارس الشخصٌة خاصة أسلوب المدرسة الوالعٌة   
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:الفن التشكٌلً الجزائري بعد االستمالل   

 للحدٌث بشًء من التفصٌل والتسلسل الزمنً عن الحركة التشكٌلٌة الجزابرٌة بعد االستمالل ٌمكننا أن 

نمسم هذه الفترة الكبٌرة التً تمتد من فجر االستمالل فً بداٌة الستٌنٌات الى بداٌة المرن الواحد 

:والعشرٌن الى ثالثة فترات   

وهً فترة الثمانٌنٌات : الفترة األولى      

    عرفت هذه الفترة أحداث ثمافٌة كان لها أثر إٌجابٌا على الحركة الثمافٌة الفنٌة التشكٌلٌة منها إنشاء 

المدرسة العلٌا للفنون الجمٌلة فً نفس ممر المدرسة الوطنٌة للفنون الجمٌلة بالجزابر مما سمح برفع 

المستوى الفنانٌن فنٌا وثمافٌا كما عرفت هذه الفترة توسعا فً التكوٌن الفنً فمد أنشبت وزارة التربٌة 

ألساما خاصة بالمعاهد التكنولوجٌة لتخرج أساتذة التربٌة الفنٌة مما سمح بتخرٌج مجموعة كبٌرة من 

األساتذة المختصٌن فً التدرٌس الفنون التشكٌلٌة  وفً نفس الولت تكوٌن مجموعة من الفنانٌن التشكٌلٌن 

.ودفعها الى الساحة الفنٌة التشكٌلٌة   

وعرفت فترة الثمانٌنٌات تنظٌم مهرجان سوق أهراس الوطنً والدولً للفنون التشكٌلٌة ابتدءا من سنة 

1980  

.21فترة التسعٌنٌات وبداٌة المرن : الفترة الثانٌة     

  عرفت فترة التسعٌنٌات أحداثا مأساوٌة عاشتها البالد وأثرت سلبا على التنمٌة الوطنٌة وعلى الحٌاة 

الوطنٌة بصفة عامة، وتسببت هذه األحداث الى هجرة الكثٌر من األدمؽة الجزابرٌة إلى خارج الوطن 

ومن ضمنهم العدٌد من الفنانٌن التشكٌلٌن الذٌن هجروا أرض الوطن واستمروا فً فرنسا وبعض البلدان 

ومن فنانً هذه الفترة نذكر كل من فرٌد بوشامة، وكمال نزار الذي توفً مؤخرا كما .األوروبٌة والشمٌمة

، وكذلن وفاة الفنان 1991الذي توفً سنة‘‘ مرزولً الشرٌؾ‘‘فجعت الساحة الفنٌة رسام األوراس الفنان 

فً لسنطٌنة والفنان الحاج ٌعالوي فً فترة التسعٌنٌات، والشن أن اإلنطاللة الجٌدة للفن ‘‘عكرٌش‘‘

 لد أثمرت بروز العدٌد من الفنانٌن الجزابرٌٌن الذٌن أثبتوا 21التشكٌلً نهاٌة التسعٌنٌات وبداٌة المرن 

.وجدهم على الساحة الوطنٌة والدولٌة نتٌجة احتكاكهم بالفنانٌن العالمٌٌن أٌام المهجر   
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 رواد الفن التشكٌلً فً الجزائر

:علً راسم     

  عابلة راسم من العابالت التً استوطنت المصبة بالعاصمة، وهً من العابالت التً حافظت على 

ثم انتملت إلى المصبة الفنون التملٌدٌة الجزابرٌة، وهذه العابلة من أصول تركٌة استوطنت بجاٌة 

.بالعاصمة، ولد اشتهرت هذه العابلة بالرسم والزخرفة والنمش على الخشب والرسمعلى الزجاج  

، وفً البداٌة كان نساجا للمطٌفة، 1841  ولد ولد علً ابن سعٌد ابن دمحم راسم بالجزابر العاصمة سنة 

برانسولً‘‘تابع دروسا فً مدرسة الرسم التً كان ٌدٌرها الفنان الرسام 
42
.  

   ولد أنشأ علً وأخوه عبد الرحمان ودمحم مرسما بالمصبة ٌوجد بالشارع الذي ٌحمل حالٌا اسم العابلة 

.سابما (اسطاوالً)وهو شارع ‘‘ شارع اإلخوة راسم‘‘  

  ولد كان المرسم منتدى لعلٌة الموم وكبار العلماء والمشاٌخ والمثمفٌن، وعند زٌارة المصلح الكبٌر 

الشٌخ دمحم عبده فً بداٌة المرن العشرٌن للجزابر، كان مرسم آل راسم من ضمن المراكز التً لصدها 

.الشٌخ حٌث زارهم واجتمع بهم   

م، شارن اإلخوة راسم بأعمال خزفٌة فً المعرض الدولً الممام فً بارٌس، ولد 1900   وفً سنة 

 توفً علً راسم وانتمل الى 1917فازو بمٌدالٌة بالرؼم من عدم تخصصهم فً فن الخزؾ وفً سنة 

جورا ربه
43
.  

م، وهو ٌنحدر من أأسرة عرٌمة فً دروب الفن 1897ولد الفنان دمحم راسم فً العاصمة الجزابرٌة عام 

التشكٌلً سعت إلى توثٌك التراث وإبراز دوره الهام فً الحٌاة التملٌدٌة واإلنتماء االسالمً، وهو رابد 

من أهم رواد الفن التشكٌلً الجزابري وٌعد من أبرز الفنانٌن فً التصوٌر، كما برع فً المدرسة 

التملٌدٌة حٌث اهتم برسم المناظر الطبٌعٌة واألحٌاء فً المدٌنة، كما برزت لدراته اإلبداعٌة أثناء عمله 

.أستاذا فً المدرسة الوطنٌة فنون النمنمة والزخرفة، وبلػ صٌته ألاصً أوروبا  
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:عمر راسم    

   ٌعتبر عمر راسم من أعالم الفن اإلسالمً بالجزابر، فمد كان فنانا متعدد المواهب، وٌعتبر من رواد 

الصحافة الجزابرٌة، كما ٌعتبر من دعاة اإلصالح ومحاربة البدع، ولد ترن بصماته واضحة فً الفن 

اإلسالمً بالجزابر، واعترؾ بفنه ومكانته، فمد لامت الدولة الجزابرٌة بإطالق اسمه على إحدى أهم 

.ثانوٌات العاصمة  

، ثم بدأ تعلمه بحفضه 1884جانفً 03   ولد عمر ابن علً سعٌد ابن دمحم راسم بالجزابر العاصمة 

للمرآن الكرٌم، فمد أدخله والده كتاب بابا عثمان بالعاصمة، ولد أتم حفظ المرآن الكرٌم وهو فً السابعة 

من عمره، ولد عٌنه الشٌخ النفتً بو لندورة حزابا بالمسجد سفٌر وهو فً الثانٌة عشر من عمره، نظرا 

.لنبوؼه وحفظه الجٌد، وأدابه الدلٌك للمرآن الكرٌم  

ولد التصر تعلمه على بعض الدروس الملٌلة فً النحو على الشٌخ دمحم ابن مصطفى فً مسجد سفٌر، كما 

لضى مدة سنة فً المدرسة الثعالبٌة ، وتمكن من التعرؾ على اللؽة الفرنسٌة فً مدرسة فاتح، ونظرا 

لما ٌتمٌز به عمر راسم من إرادة لوٌة فإنه لم ٌمتنع بهذه الدروس الملٌلة التً تلماها، فاعتمد على نفسه 

وانكب على المطالعة باللؽة العربٌة واللؽة الفرنسٌة لٌكون نفسه بنفسه، أما تكوٌنه الفنً فكان على ٌد 

والده علً راسم الذي نمل إلٌه وإلى أخٌه دمحم أصول الفنون التملٌدٌة اإلسالمٌة، وذلن بورشة العابلة 

.بالمصبة  

    نشأ عمر راسم كما أسفلنا فً بٌبة فنٌة، فمد ورث عن والده وعمله مهنة الرسم والزخرفة حٌث 

ترعرع فً مرسم العابلة هو وأخٌه دمحم، وكان والده علً راسم أستاذهما الذي لمنهما أصول الفن 

.والزخرفة ، ولد نبػ اإلخوان أٌما نبوغ فً هذا الفن  

 أنشأت المدرسة الصناعٌة األهلٌة بباب الواد بالعاصمة واستدعً للتدرٌس فٌها هو 1931   وفً سنة 

 بإنشاء مدرسة للزخرفة وفن 1939وأخوه دمحم فماما بتعلٌم أصول الخط والزخرفة، ثم لام سنة 

.دمحم تام، مصطفى ابن دباغ، وبوطالب وؼٌرهم : المنمنمات، نذكر منهم  

  وترن أعماال كثٌرة فً مجال الخط والزخرفة والرسم اإلشهاري، ومن أعماله الخالدة كتابته للجزء 

األخٌر من المرآن الكرٌم بخط مؽربً أنٌك، ولد طبع بالمطبعة الثعالبٌة لصاحبها ردوسً لدور وذلن 

.أما مجلة ذو الفماز فكانت من تخطٌطه ورسمه. 1907سنة   
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  أما فً مجال اإلشهار فمد كان له السبك فً خط أسماء المحال التجارٌة بالعاصمة، كما لام برسم 

وتصمٌم إشهار العدٌد من المصنوعات، والعالمة التجارٌة التً كان ٌطبعها فً بعض الحؾ وخاصة 

.جرٌدة النجاح، كما لام بوضع الرسم اإلشهاري لروابح شركة الزاوي  

   وبعد حٌاة ملؤها الكفاح والمثابرة، حٌاة لضاها فً إحٌاء مثله العلٌا، وفً إحٌاء التراث الوطنً 

. بالجزابر العاصمة1959 فبراٌر 13واإلسالمً انتمل إلى رحمة هللا ٌوم   

: الفنان دمحم راسم       

، ونشأ 1896 جوان 24   هو الفنان دمحم ابن علً ابن سعٌد ابن دمحم راسم، ولد بالجزابر العاصمة فً 

فً بٌبة فنٌة، فمد اشتهرت عابلته راسم بالصناعات الفنٌة، فمد كان أبوه علً وعمه دمحم ٌشتؽالن بصناعة 

الحفر والزخرفة على الجلد والزجاج، ولد نشأ هو وأخوه فً هذه الورشة التً تعلم فٌها أصول الفنون 

 أدخله أبوه إلى مدرسة الفنون 1910التملٌدٌة المستمدة من الفنون اإلسالمٌة، وسن مبكرة فً سنة 

الجمٌلة بالجزابر، فانخرط فً لسم الرسم، وذلن حتى ٌتمكن من التعمك أكثر من أصول الصناعات 

.الفنٌة، على الرؼم من صؽر سنه فمد أظهر تفولا ونبوؼا كبٌرٌن  

:   دمحم تمام  

الفنان التشكٌلً دمحم تمام فنان فذ متعدد المواهب، ذابع الصٌت، مارس الفن بمختلؾ مناحٌه وضروبه، 

احترؾ فن التصوٌر والزخرفة العربٌة اإلسالمٌة وفن المنمنمات وتأثر أٌما بالرسم الزٌتً وكان ٌجٌد 

فن الموسٌمى األندلسٌة واهتم بتارٌخها وكتابة عن روادها، وكان ٌعزؾ على العود والمٌتار كما استمى 

مدرسة الفنون التً ‘‘ األلوان خالل فترة انتسابه إلى ‘‘ الكثٌر من الخبرة الزخرفٌة والمنمنمات اإلسالمٌة 

أسسها عمر راسم مشعل إحٌاء التراث الجزابري واإلسالمً وكانت تحمل شخصٌته بٌن اتجاهٌن 

.اإلستعمارٌة الكامنة فً حركة اإلستشراق   

   وكان دمحم تمام ٌجمع فً الولت نفسه متنالضٌن فهو شدٌد التمسن بالتراث العربً اإلسالمً مع 

اإلنفتاح واإلطالع على إبداعات الحضارة الؽربٌة، تشهد أعماله اإلنطباعٌة مناظر طبٌعٌة ومواضٌع 

إجتماعٌة التً صورها بالزٌت من خالل أعماله حٌث رسم زخارؾ فابمة الجمال لصفات المرآن الكرٌم 

.فن الزخرفة اإلسالمٌة على الكثٌر من اهتماماته، باإلضافة لمواضٌع أخرى ذات طابع دٌنً وتراثً  

: مصطفً ابن دباغ    

ٌعد مصطفً ابن دباغ أحمد رواد الفن التشكٌلً الجزابري ٌنتمً لعابلة فً حً المصبة عرؾ عنها 

العدٌد من الشخصٌات الوطنٌة والفنٌة، وجده ألمه عالم فً الفلن والرٌاضٌات، حٌث تتلمذ على الفنان 

التركً دالشً عبد الرحمن ودرس ابن دباغ فً فنون الزخرفة منذ صؽره، وبرع فً فن صناعة 

النتخصصٌن فً فن صناعة الخزؾ ‘‘ النؽوا‘‘و‘‘ سوبٌرو‘‘الزخرفة الجمٌلة على األستاذٌن   
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.فً مدرسة الفنون اإلسالمٌة ولرأ حولها العدٌد من الدراسات المنشورة الفارسٌة  

:    ومن والفنانٌن الجزابرٌن فب العصر الحدٌث منهم  

:موسى بوردٌن          

    لوحات الفنان موسى بوردٌن التً تتمٌز بالكثٌر من الحساسٌة والتً تصور الطابع المعاش لحٌاة 

المرأة ومحٌطها فً الحٌاة الٌومٌة من أعراس وزٌارات وأحادٌث جانبٌة  فً الجلسات النسابٌة الراصد 

للحٌاة االجتماعٌة بشكل جٌد ولكن كان موضوع المرأة هو شؽله الشاؼل للكثٌر الذي ٌجده فً حٌاتها 

.الٌومٌة  

:     رشٌد عالق  

خالل أعماله بإبراز ثراء التراث والتمالٌد والعادات خاصة مراسم تناول ‘‘ رشٌد عالق ‘‘   ٌهتم الفنان 

الشاي والتفاصٌل من خالل تلن األدوات وكأنه به ٌعلن عن توجسه بانتهاء تلن العادات فً ٌوم ما 

.واالندماج فً دابرة العولمة ومن هان كان شؽوفا لتسجٌل تلن المظاهر الٌومٌة وتوثٌمها  

:     نور الدٌن شمران  

   الفنان نور الدٌن شمران شاهدنا مجموعة من أعماله بالرٌاض ضمن المعرض الفنً الذي ألٌم بمناسبة 

األسبوع الثمافً الجزابري بالرٌاض وتتمٌز رٌشته بأنها باحثة دؤوبة عن التراث والزخرفة التً تزٌن 

بها الزرابً، والتً تحمل العدٌد من الرموز بداٌة من الكؾ إلى العٌن وربما رموز إسالمٌة أو حتى 

.وثنٌة تحكً خالل أسطورة الخٌر والشر بٌن بنً البشر   

:لزهار حكار     

   أما الفنان التشكٌلً لزهر حكار فمد لدم أعماال حدٌثة مستلهمة من الثمافة بعالمات ورموز وبحضور 

حارسة الذاكرة وهً العنصر األهم فً أعماله وٌعتبر هذا الفنان أن هذه األعمال بإمكانها أن ‘‘المرأة 

تمثل أفضل ما جادت به لرٌحته بالتالً تمٌز مرحلة حاسمة لبحث دام عدة سنوات فترة ساهمت فً 

.بروز مواهب خالفة   
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:   زهرة سالل       

   باستعمالها خامات متعددة ومن جانبها تمدم مجموعتها الرابعة التً مٌزت مسٌرتها مجموعة من 

اللوحات ذات مواضٌع مختلفة السٌما المصص كل على حدة وشبابها وطفولتها ومدن الجنوب مع 

 تخلٌدها لذكرى الفنان إسٌاخم وعابشة ولصابد الشعر 

:    رشٌد جمعً  

  ٌعمل الفنان رشٌد جمعً على التركٌب الرمزي لمحاكاة الطبٌعة فً بناء اختزالً للشفافٌة واالنعكاس 

الضوبً من خالل الزجاج المضًء والمنشور وهو ٌمزج بٌن فنً التصوٌر الوالعً والتجرٌد لمناظر 

وٌؤطر لوحاته بإحاطتها بلون خارجً لد ٌكون من صمٌم العمل عموما ولد ٌحاول هنا تحدٌد ... والعٌة

مجال رؤٌة المتابع للعمل وإال ٌرهك المشاهد بكثرة التفاصٌل كما أن الفنان رشٌد الجمعً ٌجسد الثمافة 

الشعبٌة باختزاالت لبعض الرموز الشعبٌة كالعٌن والكؾ وكذلن بعض األشخاص مثل المنشدٌن وفرق 

األفراح واالهتمام بتفاصٌل األزٌاء التملٌدٌة للرجال والنساء وكما هو المعروؾ فإن له بعض األعمال 

.النحتٌة بالبرنز   

:   صفٌة زواٌد  

  البناء المعماري للوحة عند الفنانة زواٌد تؽوص فً تفاصٌل وتعمل على مشروعٌتها فً توثٌك بعض 

الموروثات حٌث تنمل لنا داخل اللوحة التفاصٌل الدلٌمة فً الثبات كما نراه فً األسواق الشعبٌة والتجمع 

النسابً وزي الحاٌن للمرأة الجزابرٌة فالفنانة ال تؽفل على تفاصٌل األبواب والساللم وألوان الطالء فً 

العمارة المدٌمة والحدٌثة وعمارة المصبة التً ٌخشى اندثارها ٌوما ومعظم ألوانها تمٌل للبرودة تواصل 

.على مطاردة الحلم وممارعة الذكرٌات   

:  دمحم دمٌس  

 تتكون شخوص الفنان الجزابري دمحم دمٌس من مجموعات تتواجد فً الشكل والحركة وٌؽلب علٌها فً 

كثٌر من األحٌان االنتظار والولوؾ فً مجموعات تنتظر لرار ما أو طوابٌر الخروج وكأنها الحالة 

السابدة فً مناطك متعددة من الشارع العربً وكأنه ٌرٌد التعبٌر على أن الجمٌع فً ذات المارب أو هم 

كذلن فً الهم والفرح فالكل داخل المجموع وحتى فً لوحاته التً تفردت فٌها الشخصٌة تجد الخٌاالت 

.والظالل داخل اللوحة تعمل على تأكٌد فكرة المجموع فهو مشروع جمعً داخل النص البصري   

: دمحم صالح هٌون   

ٌلتمً الفنان هٌون مع الفنان شمران فً تبنً المفردة الشعبٌة فً تشكٌالته الفنٌة الرابعة حٌث الزخارؾ 

اإلسالمٌة واإلللٌمٌة التً تطؽى األبواب والجدران ومالبس النساء واألسطورة الشعبٌة داخل الحكاٌة 

.الجزابرٌة  
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:  العربً أرزلً  

 العربً رزلً التجرٌد ضمن مشروع الفنان ارزلً ٌطوؾ حول الحداثة فً الفن والبحث عن بٌبة تعً 

الخطاب البصري دون الحاجة إلى الموضوعات المباشرة وإنما إعطاء المتلمً مساحة من البحث حول 

.ماهٌة اللؽة البصرٌة   

:  شلبً توفٌك  

   شلبً توفٌك الفنان الحروفً ٌتلمى فً تفاصٌل أعماله باللون والشكل والتصمٌم من الكثٌر من فنانً 

الحروفٌة المؽاربٌة وهً الخطوط الممتدة  ذات األطراؾ الخنجرٌة المسحوبة والمسلوبة الطرؾ وكذلن 

حرؾ العٌن الذي ٌعود أصله للحرؾ الكوفً ولكن بتصرؾ مسحوب لهم فً التطوٌر الحرؾ له 

خصوصٌة فً مناطك المؽرب العربً وكما هً عناٌته بالخط كذلن تتضح أعماله بالزخارؾ وكأنن 

.تشاهد لطعة نسٌج تراثٌة من سجاد وبسط مع خصوصٌة اللون األحمر ومشتماته   

:    سعدون ٌسمٌنة  

   فً أعمال الفنانة فلسفة الوالع بوالعٌة المشاهد الدامٌة التً نشرتها عمول مؽلمة تلعب تارة على دور 

.المرأة وحضورها بالمجتمع والمحصور فً اإلنجاب واألعمال المنزلٌة وكذلن اختلفت معالمها   

:باٌة محً الدٌن      

 كانت طفلة موهوبة ترسم بعفوٌة ناجحة جعلت أسلوبها ٌمرن بأسلوب هنري ماتٌس وفً 1960    منذ 

، ألٌم فً الجزابر معرض أشرؾ علٌه اإلتحاد النسابً الجزابري فً لاعة األعمدة األربعة 1972عام 

مخصص للفنانات الجزابرٌات ، اشترن فٌه زٌنة عمور وفتٌحة سكر، وسهٌلة بالجار وفاطمة حداد، 

...ولٌلى فرحات ،   

:األصول الغربٌة للفن الجزائري-3     

:الفنانٌن الغربٌٌن فً الجزائر-     

 تهافت الفنانون على بالد العربٌة خاصة المؽرب منذ بداٌة المرن التاسع عشر باحثٌن فٌها عن الؽرٌب 

ومما كانت تنمله الرواٌات او ما علك بخٌالهم من ألاصٌص الؾ لٌلة ، كانت زٌارتهم واطالعهم على 

روعة الحٌاة وصفاتها سببا فً تعلٌمهم بعالم الشرق وتزاٌد عدد من الفنانٌن المستشرلٌن سنة بعد سنة 

لمد أصبح من األمور التملٌدٌة ‘‘ أالزار‘‘حتى أصبح من الممكن تحدٌد مدارس لهذا االستشراق ولمد لال

سفر الفنانٌن الى شمال إفرٌمٌا، تماما كما األمر بالنسبة لزٌارة اٌطالٌا وإسبانٌا، وأخذ االستشراق ٌتجدد 

.باستمرار  
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والسٌد ‘‘ جٌرٌكو‘‘و‘‘ بوننفتون‘‘    ولمد ظهر من المستشرلٌن عدد من الفنانٌن المشهورٌن من أمثال 

ٌمؾ فً لمة المستشرلٌن منذ أن ‘‘ دوالكروا‘‘وعلى أن ‘‘ دوزاة‘‘ماراله و‘‘و‘‘ وشانمبارتان‘‘و‘‘أوؼست

 مستوحٌا مواضٌعه من 1828سنة ‘‘ موث الساردنبال‘‘، و1824‘‘ مذبحة سالز‘‘ رسم لوحته الشهٌرة

، لمد 1832األحداث الدرامٌة ومن الشعر الرومانسً وؼٌره، ثم تأكد استشراله بعد أن زار الجزابر عام 

توفر لدوالكروا فً هذه الزٌارة أن ٌرسم مبات الرسوم السرٌعة ، وان ٌملا مذكراته ولصاصات 

 ألٌم فً بارٌس معرض ألعمال دوالكروا 1962الرسوم بمالحظات عن موضوع واأللوان فً عام 

. بمناسبة مرور مبة عام عن وفاته وفً هذا المعرض دلٌل على تأثره بالحٌاة العربٌة  

الذي تأثر بالحٌاة الجزابرٌة واندمج فٌها، وتأثر بالدٌن اإلسالمً ‘‘ الفونس إتٌان دٌنٌة‘‘ والفنان الكبٌر 

فأحبه وأعتنمه وحاول فً مؤلفاته أن ٌعرؾ بحمٌمته ودافع عنه ضد بعض المستشرلٌن الؽربٌٌن، الذٌن 

حاولوا إلصاق التهم الكاذبة، وعرفت أعمال الفنان نصر الدٌن دٌنً فً بداٌة حٌاته الفنٌة نجاحا عظٌما ، 

وتحصل على الكثٌر من المٌدالٌات والجوابز التمدٌرٌة، لكنه لمً الكثٌر من الصدود والجحود بعد اعتناله 

تعمدت السلطات لإلسالم وعلى الرؼم من أن أعماله وصلت إلى لمة اإلبداع فً أواخر أٌامه ، فمد 

الفرنسٌة االستعمارٌة إخماد ذكره وإهمال أعماله ، وكان لماء نصر الدٌن دٌنً بالفنان دمحم راسم منعطفا 

فً رؤٌة كل منهما للفن حٌث تاللً بٌن مدرستٌن، مدرسة نصر الدٌن دٌنً الوالعٌة الحرة ومدرسة دمحم 

راسم التجرٌدٌة من خالل المنمنمات، ومن أعمال دٌنً لوحات صور فٌها الفنان أمال أهالً مدٌنة 

ولوحات أخرى ‘‘ضوء الممر‘‘و‘‘نساء بوسعادة‘‘و‘‘ فتٌات بوسعادة‘‘وأٌامهم السعٌدة مثل لوحة‘‘ بوسعادة‘‘

‘‘ عهود الفمر‘‘و‘‘لوحة المكفوفة‘‘عبر فٌها عن تضامنه مع الشعب الجزابري ضد المهر االستعماري مثل 

‘‘ الواحة‘‘مثل لوحة : وله لوحات أخرى ٌعبر فٌها عن حبه للصحراء وأهالٌه‘‘ األهالً المحترفون‘‘و

‘‘الكمٌن‘‘ و‘‘ موكب اإلٌمان‘‘و‘‘ الصالة‘‘وسطوح األؼواط و  

   حاول االستعمار طمس الحضارة الجزابرٌة كما حاول أٌضا نشر حضارته وفنونه بطرق كثٌرة 

ومتنوعة منها تأسٌس مراسم للفنون الجمٌلة تعمل على تعلٌم أصول التصوٌر على أسلوب المدارس 

الؽربٌة، وتخرج من هذه المدارس الكثٌر من الفنانٌن الفرنسٌٌن من أبناء المعمرٌن وبعض الرسامٌن 

الجزابرٌٌن المالبل وانتشرت على أٌدٌهم األسالٌب الفنٌة الؽربٌة، وعملة إدارة المستعمر على بناء 

متاحؾ خاصة بالفنون الجمٌلة فً المدن الكبرى كالجزابر العاصمة لسنطٌنة ووهران وبجاٌة، وتركت 

.هذه المتاحؾ اثر بالػ فً الحٌاة الفنٌة بما تحتوٌه فٌنٌة ذات األسلوب الؽربً   
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:التجرٌد فً الفن.1.1      

:المفاهٌم األساسٌة للتجرٌد. 1      

    ٌمثل التجرٌد الفهم االختزالً األصٌل للفن، فمهما اختلفت اتجاهات الفن فً أصله التجرٌد، وهو نتاج 

انهار أفكار اإلبداعٌة وعاللتها الشكلٌة واللونٌة المحكمة واألصل بٌن الجزء والكل والتً تصنع توجها 

.محكم التحلٌل والربط والتشكٌل الفنً المجرد والذي ٌمثل توجها جدٌدا عن ما بدأ وتكرر  

    والفن التجرٌدي ٌمثل اتجاها فنٌا ظهر فً بداٌة المرن العشرٌن وتأكد فً فترة ما بٌن الحربٌن 

وتكرس ثم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، حٌث بلػ الممة فً بداٌة الخمسٌنٌات
44

 

    ٌمثل التجرٌد البحث فً جوهر األشٌاء وعممها ولٌس االكتفاء بمدلول شكلً ظاهري أو ارتباطه 

بمنطمة الوالع والترابه وبعده عن مظاهر الطبٌعة ، وإنما ٌظهر بعاللات محكمة لها مدلوالت بصرٌة 

.وراءها  

   واختفى بالتجرٌد المعٌار والممٌاس، فالطبٌعة مثلت معٌارا للتوجٌهات الفنٌة من خالل العمك أو 

األصل الطبٌعً لهذه التوجٌهات، أما التجرٌد فخلك معٌارا ٌتمثل بأن الفن ممٌاس لذاته، ولد مهد للتجرٌد 

بامتداد التكعٌبٌة، والتً تمثلت أحد مساراتها بنظرة هندسٌة للطبٌعة تعكس مشهدا بأشكال هندسٌة 

مجردة، أخذت من تحلٌل وربط بإحكام للعاللات الهندسٌة منتجة تجرٌد الجوهر دون اإلبماء على ماهو 

دون العمك من زٌادات، وٌمثل فمدانها تركٌزا أكبر وأعمك للجوهر المطلوب ، والفن فً التجرٌد تحرر 

من التبعات التملٌدٌة، نحو البحث فً أعماق المجهول والبحث عنه ، والمدرة على إثارة االنفعال الداخلً 

وتحرٌن الوجدان بالتعبٌر الضمنً من عاللات تحلٌلٌة ترابطٌة محكمة، تربط بحساسٌة الفنان وإنسانٌته 

.وبالتالً تنصمل بحسه لتصبح جدوال عذبا خاصا به  

التجرٌد هو أكثر أنماط الفن الحدٌث صعوبة وٌشٌر أنصاره دابما إلى أن الموسٌمى ال تحاكً     ‘‘ 

الطبٌعة لكنها تصل إلى مشاعر المالٌٌن وإن األشكال المربٌة ٌمكنها بالمثل أن تتوجه إلى أحاسٌسنا 

وتصل إلى بدٌهٌتها بحكم الفطرة
45
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

  وٌظهر التجرٌد بشكل متعدد النزاعات والتوجهات تبعا لروح الفنان وخالصته التجرٌدٌة الموجزة من 

خالل شكل ٌوحً بأشكال متعددة وإٌحاءات متعددة تزٌد الشكل ثراءا،وهً إحسان بعاللة مشتركة بٌن 

وإدخالها فً التأوٌل  (...الشمس، الممر،لرص،دواء ،تفاحة )األشكال الموحدة تحت إطار الدابرة مثل

والذي ٌمثل اإلنسان فً مشٌته، )والتشكٌل لماعدة هندسٌة، فالتعامد تحمٌك لما هو عكس اتجاه األفك 

وهً حمٌمة للوجود ،وٌمثل الخط األفمً بتوازنه وتحمٌمه لالتجاه األفمً األرضً، ٌعبر عن (...النخلة

حمٌمة وجود أخرى، فالعاللة بٌن التعامد واألفمٌة هً خلك عاللة جدلٌة بٌن حمٌمتٌن ٌتم تجرٌده وفما 

.للنظرة والعمك فً الجوهر  

  فالتجرٌد مدخل ٌبحث عن اإلبداع ٌفوق وحً تملٌد الطبٌعة، وٌستطٌع كل متذوق للفن أن ٌتفاعل مع 

.لؽة التشكٌل الفنً التً تم تبسٌطها إلى معادالتها األولى   

   وللتجرٌد اتجاهات فنٌة مختلفة، تختلؾ فً البداٌة وتنتهً بالتجرٌد، ولكل من هذه المذاهب ورواد 

طابع ممٌز مؽاٌر لؽٌره وإن تشابهت فً بعض حاالتها، ولد ٌكون من الوضوح واإلٌجاز والدلة ذكر 

ومرجعٌتهما الفنٌة واللذان ٌشكالن نمٌضٌن فً الفن التجرٌدي، بٌن التجرٌدٌة ‘‘ كاندنسكً‘‘مندرٌان و

الهندسٌة والتجرٌدٌة التعبٌرٌة
46

، ففً مندرٌان نجد الرسم التجرٌدي لنفسه أما صارمة، وأما أبوه إذ جاز 

هذا المول فمد كان كاندنسكً، فبٌنما توخى األول التوازنات الهندسٌة الدلٌمة، وتوخى الثانً األراجٌح 

البهلوانٌة والنار
47
.  

   كان التطور األخر فً تارٌخ الفن اتجاه بزوغ التٌارات التجرٌدٌة واالستخدامات البارعة للخدمات 

ومحاولة االستمالل عن العالم الوالعً، على اعتبار أنه مصدر للموضوعات واألفكار، وتنشأ النظرٌات 

أفمٌة وهكذا توصلت التجرٌدٌة الى النتٌجة النهابٌة لتنمٌة العالم - لخطوط الرأس‘‘ الطالة الدرامٌة‘‘عن 

( 1966-1944)‘‘فاسٌلً كاندنسكً‘‘الظاهر كبداٌة لمطع الرابطة بٌن الفنان والوالع تجرٌدٌا، ولمد شبه 

أعماله فً التصوٌر باألعمال الموسٌمٌة وكان ٌستخدم األلوان واألشكال المجردة وكأنها أنؽام، وفً ذلن 

.1*المجال تطورت تجاربه إلى أن نكتشؾ لدٌه إمكانٌة االستؽناء عن األشكال الطبٌعٌة   

بمفهومه عن إدارة الموة لالعتبار الجسدي فً ممابل  (1900-1844)‘‘ نٌتشه‘‘   كان لد أعاد الفٌلسوؾ 

الذي تمٌز بفنه  (1935-1878)‘‘مالٌفتش‘‘الروحً،ووجه لوة اإلدارة اإلبداعٌة نحو جمالٌة الجسد أما 

ؼٌر الشخصً البسٌط وؼٌر المزخرؾ فمد أراد تصوٌر ما الٌرى، لمد عبر الفنان عن رؼبته فً أن 

*تصبح الحداثة شكال لموة اإلنسان الذي ٌكرسه طالته من أجل خلك األشكال الجدٌدة  
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 الفصل األول                                                          الفن التشكٌلً فً الجزائر

(:1944-1866)الفن التجرٌدي عند فاسٌلً كاندنسكً . 2     

...عندما ٌتجاوز اإلنسان إحساسات الفرح واأللم والرعب   ‘‘
48
.  

   اشتك كاندنسكً تشكٌالته من خبرته الشخصٌة وخٌاالته، وأخذت طابعا مٌتافٌزٌمٌا، وصادرة من 

العمل الباطن وتوهماته
49
.  

فً فنه وفً تجبه الفنٌة إلى أن الشكل واللون تحمك معنى مستمال عن معناه ‘‘ كاندنسكً‘‘  ولد لصد 

األصلً فً الطبٌعة، بمعنى أن صٌاؼة الفنان وتكوٌناته تؤدي إلى داللة ٌرٌدها الفنان وٌمصد إلى 

معانٌها المحددة وتحل رموزا فً النظم الشكلٌة للوحته، والتباٌنات التصوٌرٌة تحررت من التشابه 

الشكلً الطبٌعً، فحزمة األلوان والخطوط واألشكال والحركات تظهر تضادا فٌما بٌنها، تسبب فً خلك 

انفعالٌن وهً ما تشكل اللحظة الدٌنامٌكٌة، وهذه التباٌنات المتضادة فً نتاج إخضاع العالم المادي 

.الحتمً إلى النظرة الذاتٌة لإلنسان  

 

:خالصة    

   إن الفن التشكٌلً الجزابري مر بعدة مراحل وتأثر بها وما حصل فٌها من تطورات واختالفات وفً 

ظل هذه الظروؾ الصعبة ظهر جٌل الفنانٌن الجزابرٌٌن الذٌن وضعوا بصمتهم فً حضارة الفن 

.التشكٌلً بالجزابر  

   وهذا فن تأثر كثٌرا باالستعمار الذي أدخل علٌه أفكار جدٌدة وطور فً تمنٌات الفنانٌن الجزابرٌٌن من 

.الذي سأتطرق إلٌه بالتفصٌل فً الفصل التطبٌمً من خالل تحلٌل بعض من أعماله ‘‘ دمحم خدة‘‘بٌنهم   

  

                                                             
48 . Kanin skmlk, Du spirituel dans la peinture,tradition par Pierre Volboudt, 1969. 
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 ‘‘دمحم خدة‘‘الفصل الثانً                                                            تحلٌل أعمال 

:تحلٌل أعمال دمحم خدة.1  

:سٌرته الذاتٌة- 1.1     

 1991 مارس04 بمستؽانم وتوفً ٌوم 1930 مارس 14    ولد الفنان التشكٌلً دمحم خدة ٌوم 

فً الجزابر العاصمة، ٌعتبر خدة أحد مؤسسً فن الرسم الجزابري المعاصر، وأحد أعمدة ما 

كان ٌتابع باهتمام تطور الفن األوروبً الذي أثراه الحوار ‘‘ مدرسة اإلشارة‘‘ ٌسمى بــــ

واالحتكان منذ بداٌة المرن ، مع أسالٌب التعبٌر فً المارات األخرى، حٌث اكتشؾ الرسامٌن 

الؽربٌٌن بؽض النظر عن اهتمام التكعٌبٌٌن بالجزابر، نشط فً مٌدان الفن منذ شبابه رفمة 

أسماء أخرى استطاعت الظفر بسمعة المبدعٌن عن جدارة واستحماق بما تركت من أعماله 

.وؼٌرهم...الرالٌة على ؼرار دمحم إسٌاخم، دمحم لعٌل  

، ولاد عدة مسؤولٌات إدارٌة بمٌدان الثمافة 1947   وتعلم الرسم عن طرٌك المراسلة سنة

، استطاع أن ٌجذب األنظار من مستؽانم 1952ببارٌس  (ؼراندشومٌٌر )وعمل أٌضا بمرسم

مسمط رأسه ثم العاصمة وأن ٌوطد عاللات الصدالة مع الشباب الهاوي خاصة وأن حسه 

الممٌز جعله ٌهتم بالعمران اإلسالمً والشخصٌة الجزابرٌة والطبٌعة الخالبة التً أبدع فٌها 

الخالك وجعلها دمحم خدة من أبناء الجٌل الثانً مصدر إلهام ممٌز طالما استفز فضول 

.األوربٌٌن فجعلوا من الجزابر وجهة إستراتٌجٌة  

  كان الفنان ٌتمتع بإبداع خٌالً متمٌز وكان ٌعشك شجرة الزٌتون التً تعتبر بالنسبة إلٌه 

...عنصرا بارزا فً العنصر المتوسطً والمؽاربً وعلى وجه الخصوص الجزابري   

  كان خدة ٌتمٌز بأسلوب خاص، إذ تعتبر منموشاته من طراز عالً على ؼرار تلن 

كما شكلت المدن العمران اإلسالمً ‘‘‘  المؽرب العربً األزرق‘‘ المعروضة تحت عنوان

مصدر إلهام بالنسبة لهذا الفنان الذي كان ٌبدع فً نمل أدق تفاصٌل تلن البناٌات التً تسرد 

حٌث ‘‘ عدم التصوٌر‘‘ من أسلوب التصوٌر الى 1953تارٌخ الجزابر، انتمل الفنان منذ سنة 

.كان ٌفضل هذه الكلمة عن كلمة التجرٌد التً كان ٌعتبرها صورٌة الى حد بعٌد  

 حاول خدة استلهام الخط العربً دون االهتمام بالمعنى اللؽوي وكذلن دون االلتزام بمواعد 

وأصول الكتابة، بل وتعامله معه كمعطً تشكٌلً، طرٌمة دمحم خدة الشكلٌة لٌست مجرد 

تمظهر مهارة تمنٌة ، وإنما هو صراع ومؽامرة مع المادة للوصول الى لؽة تشكٌلٌة خاصة 

به، ومن هنا ٌحاول الفنان إعطاء فرصة للمشاهد لٌعبر عن ما ٌحتاج روحه، واذ له حك إبداء 

الرأي مثلما ٌفعل الفنان
50
.  
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 ‘‘دمحم خدة‘‘الفصل الثانً                                                            تحلٌل أعمال 

:أهم أعمال دمحم خدة. 2     

 ٌدرن المتتبع ألعمال دمحم خدة أن االتجاه التجرٌدي الذي تبناه أسلوبا فنٌا، لد كان موازٌا لجملة اآلراء 

ولد جمعها الفنان ضمن كتابٌن .التً كان ٌنشرها بالصحؾ او بالمجالت على حد سواء 

.‘‘معطٌات من أجل فن جدٌد‘‘وكتاب‘‘صفحات متناثرة مترابطة‘‘:مطبوعٌن  

 1981ممام الشهٌد بالمسٌلة : صمم العدٌد من المعالم واألعمال المٌدانٌة الخاصة. 

  1981سجاد حابطً للمطار الدولً الملن خالد بالرٌاض. 

  عمل لوحة لصالح عمال البناء 1973كما شارن فً العدٌد من الفرسن الحابطً، وفً المعمورة ،

 .1982، وفً وزارة التعلٌم العالً 1976بالجزابر 

  للحاج عمر  (الكالب)لام بعمل العدٌد من الدٌكورات وتصمٌم المالبس لعدة مسرحٌات جزابرٌة

لعبد الرحمن كاكً  (بنً كلبون) 1968لعبد المادر علولة وهران  (الؽموض) 1965الجزابر 

 .1974الجزابر 

  جان سونان، بشٌر الحاج الطاهر، رشٌد بوجدرة، : لام بعمل العدٌد من الرسوم لعدة كتب منهم

 .طاهر جاووت

وتوجد أعماله بالمتحؾ الوطنً للفنون الجمٌلة بالجزابر، متحؾ الفن الحدٌث ببارٌس وفً العدٌد 

 .من المنظمات والهٌبات الوطنٌة والعالمٌة

 :   المعارض التً شارن فٌها منها

 :  ولد لام الفنان بالمشاركة فً عدة معارض انفرادٌة منها 

 ‘‘ 1967ببارٌس ‘‘ رواق ترانسبوزٌسٌون. 

  1963رواق عمر راسم بالجزابر سنة. 

  1964سنة  (العٌن تسمع)رواق الٌأكوت. 

  1964معرض بــ لٌون. 

  1985-1957-1955معرض الحمابك الجدٌدة ببارٌس سنة. 

  ومعرض الفن الفت1962ًمعرض الفنون التشكٌلٌة ببارٌس سنة . 

 1967 معرض فٌٌنا بالنمسا. 

  1970معرض ٌمركز الثمافً الفرنسً بالجزابر. 

  1972 الى 1964معرض االتحاد الوطنً للفنون التشكٌلٌة بالجزابر من. 

  1986رواق إسٌاخم بالجزابر سنة. 

  1983معرض استذكاري بالمتحؾ الوطنً للفنون الجمٌلة بالجزابر سنة. 

  1985معرض بالمجلس الشعبً البلدي لمستؽانم سنة. 

 



 
 

 ‘‘دمحم خدة‘‘الفصل الثانً                                                            تحلٌل أعمال 

  وخمسة معارض متزامنة لمحفورات فً 1974 و 1970 ومعارض متنملة عبر الجزابر سنة، 

الجزابر ووهران وتٌزي وزو بدار الثمافة، ولسنطٌنة بالمسرج الجهوي وعنابة فً المسرح 

 .1985الجهوي سنة 

  1985ومعرض بدار الثمافة فً تلمسان سنة. 

     وبعد وفاته نظمت له عدة معارض ألعماله الفنٌة بالجزابر وفرنسا، ولد شارن فً العدٌد من 

 :المعارض الخاصة خارج لوطن منها

  1960لاعة سٌماز ببارٌس سنة. 

  1964لاعة ؼورتاي ببارٌس سنة. 

  1965سأفاج ؼالٌري لندن سنة. 

  1980متحؾ البل فدٌر بتونس. 

  1982لاعة الفن الحدٌث لٌون سنة. 

  1982المعرض العالمً للفن الحدٌث بال سوٌسرا. 

  1986المركز العالمً للفنون التشكٌلٌة بارٌس سنة. 

 : كما شارن فً العدٌد من المعارض الخاصة بالفن الجزابري خاصة فً

 .1986 الى 1963أذربٌجان،بؽداد،دمشك،موسكو،نٌوٌورن،صوفٌا،طوكٌو،فرصوفٌا من سنة 

 :المعارض الجماعٌة    

سافاج ‘‘، ومعرض 1964ببارٌس سنة  (دفة المركب)  المعارض الجماعٌة تمثلت فً رواق لوفرناي 

الرسم ‘‘، ومعرض 1980بتونس سنة ‘‘ بمتحؾ الفن العصري‘‘، ومعرض 1979سنة ‘‘ ؼالوري بلندن

 .1986الى 1963فً أذربٌجان وموسكو ونٌوٌورن وبارٌس وبؽداد وصوفٌا وطوكٌو من ‘‘ الجزابري

 :إنجازات أخرى  

 25 أمتار ولاعدته 9   وللفنان مجموعة من االنجازات األخرى مثل ممام الشهٌد بمدٌنة المسٌلة طوله 

 ورسم جدارٌة بوزارة التعلٌم العالً 1981بالرٌاض سنة ‘‘ الملن خالد‘‘مترا،وعمل فنً بالمطار الدولً 

لجان سٌنٌان سنة ‘‘ الوردة والحدٌمة‘‘،ورسوم لكتب نذكر منها باألخص1982بالجزابر عام 

لحاج علً سنة ‘‘ تولٌفات حالة الؽد‘‘ وكتاب 1965لرشٌد بوجدرة سنة ‘‘ حتى النحلم‘‘،وكتاب 1964

 1974سنة ‘‘ بنً كلبون‘‘ و 1986سنة ‘‘ توماس‘‘، ودٌكورات وأزٌاء المسرح مثل مسرحٌة 1980

، واألمٌن العام لالتحاد الوطنً للفنون 1963عضو مؤسس لالتحاد الوطنً للفنون التشكٌلٌة)وأٌضا 

 (.1973-1971التشكٌلٌة 
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:نمد اإلٌدٌولوجً دمحم خدة. 3    

   ستند المعنى التجرٌدي عند دمحم خدة فٌونمٌنولوجٌا الى الوعً الجمالً بالظواهر االجتماعٌة التً 

ٌتعاٌش معها وٌبدي نحوها تحاورا وتأمال إنسانٌٌن فمد الحظنا أن االتجاه الٌساري للفنان لم ٌمٌد رؤٌته 

وإنما أبان عن مرونة فكرٌة مع ماٌحدث من متؽٌرات داخل ‘‘ الوالعٌة االشتراكٌة‘‘الفنٌة داخل معاٌٌر 

ال الموجودة بٌن التوجهٌن اإلٌدٌولوجً والفنً ‘‘ االختالؾ‘‘المشهد التشكٌلً المعاصر، وذلن أن مسافة 

‘‘حساسٌته التشكٌلٌة‘‘تمترض تماٌزا بٌنهما نحو ٌتماطع مع 
51
.  

، إن السفر الى الجزابر أصبح بالنسبة للمصورٌن أكثر (1811-1872)‘‘ثٌوفٌلؽوتٌٌه‘‘  ٌذكر الشاعر 

أهمٌة من الحج الى إٌطالٌا
52

مزارا للعدٌد من الفنانٌن الؽربٌٌن، وهً ‘‘ عبد اللطٌؾ‘‘، ولمد كانت فٌال 

.تمع خلؾ المتحؾ الوطنً للفنون الجمٌلة   

  ولد نملت صورة استشرالٌة عن رؤٌة العصور الؽربً للطبٌعة واألشخاص ٌنتمد دمحم خدة بعض 

المؤرخٌن الذٌن ٌحددون نبذ التجسٌم اإلنسانً بتحطٌم األصنام ٌوم فتح مكة 
53

 

((حروف من شجرة مباركة وشجرة من حروف طلٌمة))             

 1930)‘‘ دمحم خدة‘‘  أشار األدٌب مرزاق بمطاش فً إحدى مماالته الى أن الفن التشكٌلً الجزابري 

عرؾ دونما اللجوء الى مزاوجة هجٌنة من الدرجات الدنٌا وال استنساخ ‘‘ ( الجزابر1991-مستؽانم 

وحشً، كٌؾ ٌنجز تزاوجا سلسا بٌن الثمافة الؽربٌة فً أشكالها متناهٌة الحذق من الجهة والثمافة 

.المؽربٌة من جهة أخرى
54
  

  ذلن أن هذا الرسام العصامً، الذي حفظ درس الواسطً جٌدا، كما ٌذكر بمطاش اكتشؾ أن الرسامٌن 

الؽربٌٌن كبار من ماتٌس الى كلً لد استلهموا فً أعمالهم عناصر من الثمافة العربٌة وهكذا ٌعد عام من 

كان علٌه أن :وجد نفسه فً مفترق الطرق ‘‘عبد هللا ابن عنتر‘‘انتماله الى فرنسا رفمة الفنان الجزابري 

...ٌختار فلم ٌتردد  

  

                                                             
51 . Bourdien Pierre, La distinction critique social du jugement, Paris ,Edition de Minuit(…) 

، بيروت، دار الرائد البناني، موسوعة تاريخ الفن الفن واإلستشراقالبهنسي عفيف،: ينظر.  52
 91-54،المجمد الثالث،ص،2،1983والعمارة،ط

اإلستشراق في )1996وينظر الى بوذية، دمحم المغرب العربي وفن اإلستشراق،الحمامات،تونس،منشورات دمحم بوذية،.  53
 .68-12،ص (الجزائر

 .139،ص  ،منشورات األوراس‘‘مقامات الثور، مالمح جزائرية في التشكيل العالمي‘‘دمحم عبد الكريم أوزغمة ، . 54
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، بتشكٌله عن كل تصوٌر والعً ، الشًء الذي اعتبر 1904   وكان اختٌاره واالنفصال منذ سنة 

.ؼرٌبا عن حساسٌة الفن المؽاربً، ؼٌر التصوٌري أو التجرٌدي بامتٌاز كما ٌذكر الفنان بنفسه‘‘  

 الحرف العربً فً أعمال خدة: 

   ٌعد األسلوب التجرٌدي لدمحم خدة فً السنوات التالٌة معتمدا على عناصر تشكٌلٌة من الخط العربً ، 

جون ‘‘حٌث جعلت منه أبجدٌاته المتحررة من كل تنمٌط فً فضاء اللوحة ، أحد مؤسسً ما دعاه 

فً التشكٌل الجزابري إذ راح ٌتهجى الحرؾ من سجل المشاهد العظٌم ،كل ‘‘ مدرسة الرمز‘‘بــ‘‘ سٌنان

ذلن ٌعد أن اؼتنى رصٌده البصري واللونً بأروع مكتسبات التشكٌل المعاصر فً أوربا، األمر الذي 

مرة أخرى ٌسترد فً مشروعه التشكٌلً األلوان الصهباء والشهباء ‘‘ جون سٌنان‘‘جعله بتعبٌر 

والسمراء والمؽراء والزرلاء التً تؽرس فً أرض بالده، ثم ٌطعمها بمزٌد من االشراق والتسامً فً 

 .منجزه التشكٌلً

   الى جانب الحرؾ العربً الذي ٌرفض خدة استعماله لذاته، أو توظٌفه بصورته الخام ، توجد 

التً تعد بالنسبة إلٌه تحتل مناع الرموز والكتابة الممترحة فً أعماله ‘‘ شجرة الزٌتون‘‘موضوعة 

تتؽذى من الجمٌع لكنها تعرؾ كٌؾ تحافظ على ‘‘ دمحم خدة‘‘بخصوص منطلك ‘‘  نجاة بلماٌد‘‘وتسجل

أسرارها الحمٌمٌة والماورابٌة إن شجرة الزٌتون هً الماعدة التً ٌنطلك منها الحلم، وهً كذلن بستان 

مثلما نشاهده فً التؽٌرات التً . الفنان السري ونموذجه الذي ٌتواجد بمجموعة من األعمال منذ البداٌة

تطرأ على شجرة الزٌتون المعمدة والمعرفة فتتعامل مرة، وتتعزل مرة أخرى، وتتموس مرار وتؽرس 

فً األرض وتسكن فً البحار مثل الحوت األسطوري
55
. 

  ذلن أن الفنان ال ٌتصل بالعالم الخارجً إال بواسطة هذه األلوان التً تبلور كذلن األحاسٌس 

واألهاجٌس التً ٌشعر بها أو ٌعنى منها، وهكذا نجد األلوان عنده وربما هً مادة خام تساعد وتمهد 

لالعتراؾ بإشارة حسٌة أو حفر ما، وأما العالمة فهً اختراع سرمدي كما أنها كذلن مزق وتمطٌع 

،واالنتشار خارج الحدود (الحروؾ العربٌة والرموز اإلفرٌمٌة واألوشام البربرٌة)ناتجان عن اإلنؽراس 

لكن المزج بٌن هذٌن العالمٌن ٌخلك فضاء ٌجٌش  (التجزؤ والتنضٌد والتمطٌع الفمري)الجؽرافٌة والذات 

وٌفرض نفسه على كل مشاهدة
56
. 

                                                             
 .141دمحم عبد الكريم أوزغمة، المرجع السابق،ص .  55
 .142المرجع نفسه، ص.  56
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: تحلٌل لوحة معالم  

:  بطالة فنٌة  

 معالم: اسم اللوحة. 

 دمحم خدة : اسم الفنان 

 1981:تارٌخ اللوحة. 

 ألوان زٌتٌة: التمنٌة المستعملة. 

 سم33_41: الشكل والحجم . 

 ( سم33˟ 41)   عبارة عن لوحة لمة فً الروعة مرسومة بألوان زٌتٌة على لطعة لماش، ذات بعد 

  ولد وضع الرسم فً وسط اللوحة حٌث استعمل اللون األسود فً ٌمٌن اللوحة ولد أعطت الخطوط 
 .والنماط واألشكال فً شكل عمودي مما ٌعطً شكل المعالم وؼالبا ما تكون عبارة عن بناٌات عالٌة

  ولد استعمل الفنان األلوان الباردة فً الصورة وخاصة اللون األسود إلعطاء اللوحة نوع من السكون 
كما انه ال ٌتعامل مع الوالع إال بواسطة األلوان التً تجسد الحالة النفسٌة له، ولد تفنن فً تمثٌل الخط 

.العربً والرموز اإلفرٌمٌة وؼٌرها
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‘‘شكل البحر‘‘ تحلٌل لوحة    

:   بطالة فنٌة  

 شكل البحر: اسم اللوحة. 

 دمحم خدة: اسم الفنان. 

 1982: تارٌخ اللوحة. 

 لماش:نوع الحامل. 

 ألوان زٌتٌة : التمنٌة المستعملة. 

  (سم92-65): الشكل والحجم 

   لمد بٌن دمحم خدة فً لوحته هذه العاللة بٌن الفن والجمال فٌما ٌتعلك بالجانب الجمالً بنوعٌه الحسً 

 .(سم92×65)والتجرٌدي وهً عبارة عن لوحة فنٌة مرسومة بألوان زٌتٌة على لطعة لماش لٌاس

 . تمثل لً مشهد محاكً للبحر وأمواجه الزرلاء مع رمال الشاطا وانعكاس ضوء الشمس

 . تتكون اللوحة من خطوط منحنٌة إلظهار الحركة فً اللوحة وأشكال مختلفة األحجام 

 . كما استعمل فٌها األلوان الباردة كاألزرق إلظهار الهدوء واللون األصفر المواتً للون الرمال

 . ولد جسد فً لوحته هذه مجموعة من احاسٌسه المرهفة والتً تختلؾ عن مشاعر المتلمً 

 .  وتحمل اللوحة إمضاء الفنان دمحم خدة فً الٌمٌن السفلً للوحة 

  



 
 

 

 
 

            خاتــــــــــــمــة



 
 

 خاتـــمة                                                 

    

 

 

      الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وفً ختام هذا البحث توصلت الى جملة من النتائج أجملتها 

فً أهم النماط استطاع الفنان الجزائري دمحم خدة إدخال فن جدٌد وهو فن التجرٌد حٌث تمكن من إبراز 

هذا الفن من خالل لوحاته الفنٌة كما تحدثنا أٌضا عن السٌرة الذاتٌة لهذا الفنان والمكانة التً ارتمى 

إلٌها بفضل شغفه بالفن كما لمنا بتحلٌل بعض أعماله الفنٌة التً ساعدتنا فً التعرف على خصائص 

   .الفن التجرٌدي من حٌث استعمال األلوان وغٌرها
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 :الملخص    

كانت دراستً شاملة للفن التشكٌلً الجزابري وما ٌحتوٌه من موروث شعبً فنً وثمافً، فكان        

للفنانٌن فضل الكبٌر فً تطوٌر هذا الفن، ومن بٌنهم الفنان دمحم خدة أحد رواد المدرسة التجرٌدٌة وأحد 

 .الشخصٌات الجزابرٌة الفعالة، فً تكوٌنه للعمل الفنً التجرٌدي، فمد لمت بتحلٌل بعض لوحاته 

 .دمحم خدة-الفن التجرٌدي-الفن التشكٌلً :الكلمات المفتاحٌة   

Résumé : 

L’étude complété d’art et contient le patrimoine Algérien de l’artistique et 

culture populaire sont les grands artistes préfères dans le développement de 

cet art, dont un artiste premières Mohamed Khadda œuvre d’art abstrait, 

nous avons analyse certaines de ses peintures. 

    Mots clés : Art Alchela –Art Abstrait- Mohamed Khadda. 

 



 
 

 


