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 سشجا كعػنا لي شيمة فتخة البحث مغ كانتا إلى أىجؼ عسمي ىح 
 أمي الغالية متسشية مغ هللا عد كجل أف ييبيا الرحة كالعاؼية كشػؿ 

 العسخ إف شاء هللا.
 .إلى ركح كالجؼ الصاىخة، تغسجه هللا بػاسع رحستو كأسكشو فديح جشانو 
  سبيل إلى إخػتي المية، أماؿ، تيشييشاف، إديخ حفطيع هللا كىجػ خصاىع إلى

 الخيخ كالفالح.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   

   أتقجـ بأسسى عبارات الذكخ كالعخفاف إلى األستاذ السذخؼ كالجكتػر معسخ
قخزيد عمى قبػلو اإلشخاؼ عمى بحثي ىحا، ك عمى دعسو لي شيمة فتخة البحث 

كعمى كل ما قجمو لي مغ مادة عمسية كنرائح كتػجييات كإرشادات ؾيسة إلثخاء 
 البحث .

 ستاذ كخيع سخقػػ الفشاف كاإلنداف.إلى األ 
 مرصفى سجاؿ الحؼ لع يبخل عمي بالسادة العمسية كمعمػماتو  لفشافإلى ا
 . لؿيسةا
 .إلى األستاذ حسدة تخيكي عمى تػجيياتو كنرائحو الؿيسة 
 .إلى األستاذ مقجـ عمي عمى مداعجتو كتػجيياتو السفيجة 
  مات عغ أعساؿ كالجه الفشية.شارؽ مدمي الحؼ لع يبخل عمي بالسعمػ  الفشافإلى 
 .إلى الدادة السذخفيغ عمى مشاقذة ىحا البحث 
  .كإلى كل مغ سانجني مغ قخيب أك مغ بعيج عمى انجاز ىحا البحث كإتسامو 
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 السقجمة:

يتستع الفّغ اإلفخيقي بجسالية خاّصة، تكسغ في اإلستعساؿ الدخي لمخمػز ذات السعاني العسيقة فيي   
عكذ معتقجاتيع ك نطختيع لمحياة، مغ مسارسات كشقػس ديشية كاجتساعية كنطختيع لمكػف كالقػػ ت

 مغ أركاح األسالؼ، اإلنداف، الحيػاف، الّشبات، كالطػاىخ الصبيعية. السشبعثة الحيػية

فيػ  الفّغ اإلفخيقي يتعامل مع الصبيعة ركحيا، حيث أّنو يبحث عغ ماـية السػجػدات ال مادتيا،       
كالشػر أك الشدب، فيػ ال يحاكر الّذكل بحّج ذاتو بقجر ما  بقزية الطليعتسج عمى التجخيج كال ييتع 

تخجع أصػلو لسجة شػيمة عبخ التاريخ، محفػضة عمى . يخاشب السعشى الجػىخؼ لألشياء كالسػجػدات
كفػؽ األكاني مّخ الّدمغ في عمى شكل رسػـ كزخارؼ كنقػش، تجمت عمى ججراف الكيػؼ كالرخػر 

 الفخارية، باإلضافة إلى التساثيل كاألقشعة التي عبخت عغ الفغ كاليػية الحزارية لذعػب إفخيؿيا.

 تداؿ الاستعسخت ىحه القارة مغ شخؼ الغخب الجائخ، الحؼ نيب ثخكاتيا ككشػزىا، كالتي       
كبيخا عمى الفغ الغخبي في  لقج كاف لمفغ اإلفخيقي تأثيخا ,محفػضة في الستاحف الغخبية لحج الداعة

القخف العذخيغ، مغ خالؿ ايحائيع بالؿيع الجسالية الخمدية، كالتي أثخت عمى أعساؿ فشاني السجرسة 
 ، جػرج بخاؾPablo Picassoالتكعيبية كالدخيالية، كنحكخ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ: بابمػ بيكاسػ

Georges Braque ك بػؿ جػجاف ، Paul Gauguin.كغيخىع 

استخجاع مكانة مػركثيا الثقافي،    ياكبعجما انتدعت ىحه الجكؿ اإلفخيؿية إستقالليا، حاكلت شعػب  
ففي الفغ التذكيمي مثال، سعى العجيج مغ الفشانيغ لمبحث عغ ىػية إفخيؿية مذتخكة، فكانت الخمػز 

ثقافة العخيقة ، فراغيا الذعبية، كالكتابات السختمفة مغ تيفيشاغ كحخؼ عخبي سبيال لمتعبيخ عغ ىحه ال
 الفشانػف في تعابيخ تذكيمية  مختمفة، مدايخة لمحجاثة. 

يعتبخ الفشاف الجدائخؼ شكخؼ مدمي مغ بيغ ىؤالء الفشانيغ الحيغ أدركػا ؾيسة ىحه الخمػز لمتعبيخ       
تالية: ما عغ اليػية، كالتي أراد مدتعسخ األمذ شسديا، فسغ ىحا السشصمق تبادرت إليشا اإلشكالية ال

ىي تجميات عشاصخ اليػية اإلفخيؿية في أعساؿ شكخؼ مدمي؟ كال شّظ أّف ىحه اإلشكالية تتذّعب عشيا 
مجسػعة مغ التداؤالت، كمشيا: كيف كانت نذأة الفغ اإلفخيقي؟ ككيف أثخت الخمػز الذعبية عمى 

ي إثبات اليػية؟ شكخؼ مدمي؟ ككيف انعكدت عمى أعسالو الفشية؟ كمامجػ  مداىسة ىحه الخمػز ف
 كماىي الّجالالت كالسعاني العسيقة كالخسائل التي حسمتيا؟



 انمقذمة 

 

ب  
 

تيجؼ ىحه الجراسة، إلى الكذف عغ الؿيسة الجسالية لمخمد اإلفخيقي، كالتعخؼ عمى بجايتو كإضيار  
 في أعساؿ شكخؼ مدمي. تجمياتو خاصة كاإلفخيؿية عاّمة، كإبخاز  جدائخيةقػتو في إثبات اليػية ال

كنطخا لسا قاـ بو شكخؼ مدمي مغ أعساؿ فشية إلبخاز ؾيسة كقػة الخمػز الذعبية، كالتي عبخ       
بأنيا أقػػ مغ القشابل، فارتأيشا  األوشامعمييا مع مجسػعة مغ الفشانيغ التذكيمييغ الجدائخييغ في بياف 

تشجرج  .ة السدتعسخالتصخؽ لمجكر السحػرؼ الحؼ لعبو الخمد اإلفخيقي في إثبات اليػية كإضعاؼ سياس
ىحه الشقاط ضسغ األسباب السػضػعية التي دفعتشا لتدميط الزػء عمى ىحه الجراسة، كلكػف أّف 
الجراسات في ىحا السجاؿ قميمة، سعيشا مغ خالؿ ىحا البحث إلى إبخاز الؿيسة الثقاؼية كالتاريخية كالفشية 

 أعساؿ شكخؼ مدمي.لمخمد اإلفخيقي كما لو مغ أبعاد ركحية كمجػ انعكاسو عمى 

أمّا ؼيسا يتعمق باألسباب كالجكافع الحاتية التي دفعتشا إلنجاز ىحا البحث، فيي تتجمى أساسا في رغبة   
اإلّشالع كاكتداب خبخات عمسية كفشية ججيجة عغ الفغ التذكيمي كدركبو الستشػعة، ككحا التعخؼ عمى 

ك بعجىا  ي، مغ حيث ترسيسيا التذكيميالمغة الخمدية التي تتحجث بيا لػحات الفشاف شكخؼ مدم
 .الخكحي

كأّما ؼيسا يخز السشيج الستبع في ىحا البحث،  فقج حجدتو شبيعة الجراسة، بحيث اعتسجنا السشيج   
التاريخي لحاجتشا لمعػدة إلى التاريخ لسعخفة نذأة الفغ التذكيمي اإلفخيقي، كبجاية استعساؿ الخمػز 

ائي الحؼ ال يسكغ االستغشاء عشو لسعالجة الجالالت الديسيائية لمخمػز، الذعبية، ككحلظ السشيج الديسي
كسا اعتسجنا إجخاءات التحميل كالسقارنة الستشباط السعاني عبخ التفكيظ، كإعادة التخكيب كأخيخا السشيج 

 الجسالي، إلبخاز الؿيسة الجسالية التي يسشحيا الخمد إلثبات اليػية كالؿيع الثقاؼية.

بتقديع البحث إلى فرميغ ككل فرل إلى مبحثيغ، بحيث تشاكلشا في الفرل األكؿ تصػر  كلقج قسشا  
ؽ.ـ  25500الفغ التذكيمي اإلفخيقي، كتحجثشا في السبحث األكؿ عغ الشذأة التاريخية لمفغ اإلفخيقي 

  .إلى األلؽية الثانية ، أّما السبحث الثاني تحجثشا عغ أثخ اليػية اإلفخيؿية في فغ شكخؼ مدمي

الفرل الثاني إلى الفغ التذكيمي الجدائخؼ السعاصخ ) مدمي أنسػذجا(، ثع قدسشاه إلى  تصخقشا في  
مبحثيغ، تشاكلشا في السبحث األكؿ قخاءة تحميمية ألعساؿ الفشاف شكخؼ مدمي، كفي السبحث الثاني 

لبحث بشتائج مػضػعية سشطار اليػية اإلفخيؿية في أعساؿ شكخؼ مدمي كأخيخا ُختع اكتحجثشا عغ السخأة 
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في الخاتسة،  باإلضافة إلى ممحق الرػر كممحق لمسعارض التي شارؾ فييا الفشاف كمشجداتو كممحق 
 لألعالـ.

كقج اعتسجنا في بحثشا عمى بعس الجراسات الدابقة مشيا أشخكحة الجكتػراه " جسالية الخمد البخبخؼ   
يد، كأشخكحة الجكتػراه " الؿيع الجسالية في أعساؿ في الفشػف التذكيمية الجدائخية لمجكتػر معسخ قخز 

الفشاف التذكيمي دمحم خجة" لمجكتػرة سميسة بغ مخمػؼ، باإلضافة إلى أشخكحة الجكتػراه " الخصاب 
التذكيمي السعاصخ في الجدائخ مغ خالؿ أعساؿ الفشاف التذكيمي مقجس نػر الجيغ " لمجكتػرة مقجس 

لساستخ، باإلضافة إلى عجة مرادر كمخاجع ككتالػجات السعارض حؽيطة مع رسائل أخخػ كمحكخات ا
 كالسجالت العمسية أىسيا: 

كتالػج" مدمي اإلفخيقي" لمستحف الػششي لمفغ الحجيث كالسعاصخ بالجدائخ، " السعتقجات كالفغ 
ػية، الرخخؼ ) الصاسيمي أزجخ ؼيسا قبل التاريخ (، بغ بػزيج لخزخ، "ضاىخة الػشع في الثقافة األمازي

 مقاربة سيسيػلػجية" لجسيل حسجاكؼ.

 كمغ السخاجع األجشبية أىسيا:

 Chokri Mesli  de Françoise Liassine. 
 Les grands symboles méditerranéens dans la poterie Algérienne 

de  Moreau Jean Bernard.  
 Peinture murales et pratiques magiques dans la tribu des 

Ouadhias du Père Devulder. 

مي الجدائخؼ، كصعػبة التشقل كمغ أبخز الرعػبات التي كاجيتشا، قمة الكتابة في مجاؿ الفغ التذكي   
السعمػمات بدبب األكضاع بجائحة كػركنا.لجسع 



 

 
 

  

  

   

 

 
I- الفن التشكيلي اإلفريقي تطور 

ؽ.ـ  25500الشذأة التاريخية لمفغ اإلفخيقي   .1
 ة.إلى األلؽية الثاني

أثخ اليػية اإلفخيؿية في فغ شكخؼ مدمي.  .2
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 تسييج:

أثشاء الحؿبة اإلستعسارية كتحجيجا في مجاؿ الفشػف التذكيمية، حاكلت األنطسة االستبجادية سمب   
الذعػب الخاضعة لديصختيا لغتيع الفشية، ففي القخف التاسع عذخ كالقخف العذخيغ، تػسعت الجكؿ 

ة، مّسا أحجث تغيخات جحرية، بحيث أؾيست السجارس كاألماكغ األكركبية في األراضي اإلفخيؿي
السخررة لمتعميع الفّشي التذكيمي، كقج نيبت العجيج مغ التساثيل كالسشحػتات كاألعساؿ الفشية 
اإلفخيؿية، كنقمت إلى متاحفيع، كذلظ بغخض تجخيج ىحه الذعػب مغ ىػيتيا، كالجدائخ مغ بيغ ىحه 

غ الفشانيغ التذكمّييغ ذكؼ تكػيغ أكاديسي أكركبي، كبعجىا جاء جيل الجكؿ، بحيث تخخج العجيج م
الثالثيشيات كالحيغ كانت ليع الفخصة بالجراسة بسجرسة الفشػف الجسيمة بباريذ، أيغ كاف ليع احتكاؾ 
مع الفغ السعاصخ، أيغ اكتذفػا فشػنا مختمفة مغ دكؿ العالع تسثل ثقافتيع األصيمة، ىشا تػّلج الػعي 

الء الفشانيغ بزخكرة إيجاد فغ أصيل يعبخ عغ تخاثيع الثقافي. في فتخة االستقالؿ، أسذ لجػ ىؤ 
كالتي كاف ىجفيا البحث عغ ىحه اليػية السفقػدة مغ  1967سشة  أوشامبعس   الفشانيغ مجسػعة 

خالؿ إحياء رمػز األججاد مغ تخاث أمازيغي، عخبي كإفخيقي ككاف الفشاف التذكيمي مدمي شكخؼ 
 غ ىؤكالء الفشانيغ الحيغ جعمػا مغ لػحاتيع تحكي عغ تخاث محمي كإفخيقي عخيق.مغ بي
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 ق.م إلى األلفية الثانية 25500التاريخية لمفغ اإلفخيقي اّلشذاة  1.

 :ستعسارفتخة ما قبل اال1.1 

 لفغ الرخخي:ا أ.

سػـ مشقػشة عمى ججراف خّ ػر كاليعػد الفغ اإلفخيقي إلى عرػر ما قبل التاريخ، بحيث نجج الّر    
وتشتذخ ، كالتي تعػد لفتخة العرخ الحجخؼ الحجيث، "أقجـ ىحه الفشػف فغ الترػيخ إفّ الكيػؼ. ك 

السػاقع األثخية ليحا الفغ في مشصقتيغ: السشصقة األولى وىي الرحخاء الكبخى في شسال افخيكيا، 
خ األحسخ ومغ الغخب السحيط وىي السشصقة التي يحجىا مغ الذسال جبال اشمذ ومغ الذخق البح

،" والتي تذسل مػاقع تاسيمي في الجدائخ في الجدائخ وجشػب السغخب وفدان في ليبيا وايخ 1األشمشصي"
وتييخيو في الشيجخ وفي تبدتى بالتذاد وبالد الشػبة ومختفعات أثيػبيا وأنيار تذيت بسػريتانيا 

   2ومػزاميجا في أنجػال".

فيي الصخيق الجشػبي مغ القارة الحي يصل عمى السحيصيغ اليشجي واليادي "أما السشصقة الثانية ك  
 3ويذسل ليدػتػ و بػتدػانا ومالوى ونسيبيا وجسيػرية جشػب إفخيكيا"

معتقجاتو الجيشية لقج تذابيت صػر الفغ الرخخؼ اإلفخيقي، فكاف اإلنداف يرػر حياتو اليػمية،    
فاىتع الباحثػف بجراسة كاإلىتساـ بيحه الشقػش كالخسػـ الرخخية ، يجنات كالّر اعالقتو بالحيػ كالدحخية ك 

أولى  Henrich Barthحيث اكتذف الخحالة األلساني ىشخيتر بارت ، 19في مشترف القخف 
كتذافات في األراضي الجدائخية ثع ي البخجػش بسشصقة فدان، وبجأت اال الشقػش الرخخية في واد

 4اتدعت إلى الغخب، ليبيا ومرخ.

 

                                                                     
                                                           

1
.10،ص1،2003،د.بلدالنشر،هالللنشروالتوزٌع،طالفن اإلفرٌمً أسامةالجوهري، 

2
المرجعنفسه. 

3
المرجعنفسه. 

4
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 . : الدرافة/ جباؿ أكاكػس في ليبيا01الرػرة رقع 

 
 .https://tamimi.own0.com/t26806-topicالسرجر: 

 

 : أبقار في كادؼ تدات.02الرػرة رقع 

 
 .121ل التاريخ(، بغ بػزيج لخزخ، صالسرجر: السعتقجات كالفغ الرخخؼ) الصاسيمي أزجخ ؼيسا قب



الفريقي انفصم األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطىر انفه انتشكيهي ا  
 

8 
    

تشكيط  عشج العجيج مغ الذعػب، كضيخ عمى الجدج عمى شكل عخؼ التدييغ الجدجؼ قجك  
ponctuage خصػط وأ lignes  أو وشعtatouages  أو تذخيصات scarifications  أو
ة ككاف يدتخجـ ألغخاض عجيج 5في أجدام الشداء والحكػر. dessin corporelرسػم جدجية 

مشيا: الجسالية، العقائجية كلمحساية مغ األركاح الذخيخة، كلمعبادات كالجيانات ككسا استعسل ألغخاض 
 شبية كعالجية .

 :الفغ البخبخي ب.

تعػد  ك .لقج قصشت ؾبائل عجيجة مغ البخبخ شساؿ افخيؿيا، كتػاججت في مشاشق مختمفة في الرحخاء 
السرخيػن كانػا عمى عالقة مع شعػب البخبخ بحيث أّف العالقات السرخية البخبخية إلى زمغ بعيج، 
 ، مذػاشTehenou، تييشػLebou، ليبػTemehuمغ خالل الكبائل الكبخى أنحاك: تيسيػ

Meshwesh. 

 sethi1er/ معبج ستي األكؿ Temehu: قبيمة تيسيػ03الرػرة رقع

 

                  

 

 

 

 

جامعة   أطروحةلنٌلشهادةدكتوراة،ي الفشػف التذكيمية الجدائخية،قخزيد معسخ، جسالية الخمد البخبخؼ فالسرجر: 

 .9، ص2017/2018أبي بكخ بمقايج، قدع الفشػف،كمية  األداب كالمغات، تمسداف،

 .يطيخ األشخاص مػشػمػف، كاألشكاؿ الطاىخة عمى السالبذ قخيبة مغ الخمػز البخبخية القجيسة
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)الطاسٌلًازجرفًمالبلالتارٌخ(،د.بلدالنشر،د.دارالفن الصخريالمعتمدات و ٌنظر،بنبوزٌدلخضر، 

.196النشر،د.ط،ص
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الدخخؼية السدتعسمة في الفخار، الدرابي، كالحمي، تدييغ السشازؿ فالؿبائل البخبخية، استسجت العشاصخ   
مغ الػشع نفدو، كحتى يػمشا ىحا مازالت السخأة البخبخية في بعس السشاشق تحسل ىحه األكشاـ في 

 جدجىا.

 : الخمػز الدخخؼية البخبخية04الرػرة رقع

 

 

 

 

 

 

السرجر: 
https://www.google.com/search?q=les+symbole+berbere&rlz=1C1GGRV_enDZ751DZ751

&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQ-2Ow53gbk_yGUH- 

 

مغ البحخ االبيس الستػسط إلى جشػب  البخبخ قصشػا رقعة جغخافية شاسعة، امتجت"  لإلشارة فإفّ   
"والسجال الرحخاوي الشاشق بالميجات الصػارقية  6الشيجخ ومغ السحيط األشمدي إلى مرخ"،

ليحا نجج العشاصخ كاألشكاؿ  7".)التساشق(* في الجدائخ وليبيا، ومالي، والشيجخ مجال شاسع
نييا مختمفة حدب الخمؽيات اإلجتساعية الدخخؼية متذابية عشج الذعػب اإلفخيؿية كلكغ تأكيالتيا كمعا

 كالثقاؼية.
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فًالفنونالتشكٌلٌةالجزائرٌة،أطروحةلنٌلشهادةدكتوراة،جامعةأبًبكرجمالٌة الرمز البربري لرزٌزمعمر، 

.22،ص2017/2018بلماٌد،لسمالفنون،كلٌةاألدابواللغات،تلمسان،
7
.44،ص2014)ذاكرةوهوٌة(،ترعبدالرحٌلحزل،المغرب،افرٌمٌاالشرق،د.ط،البربر غابرٌٌلكامب، 

وٌماللهاأٌضا"تمازٌغت".Tamahaq*:التماشك

https://www.google.com/search?q=les+symbole+berbere&rlz=1C1GGRV_enDZ751DZ751&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQ-2Ow53gbk_yGUH-
https://www.google.com/search?q=les+symbole+berbere&rlz=1C1GGRV_enDZ751DZ751&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQ-2Ow53gbk_yGUH-
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كقج عخفت كتابة التيفيشاغ عشج قجامى اإلفخيقييغ، كمازالت تدتخجـ إلى يػمشا ىحا عشج شعػب   
نطام كتابة يجدج باستعسال رسػمات تعتسج أساسا عمى خصػط ودوائخ وأنراف دوائخ  وىيالصػارؽ، 

 8".اتونقط مػجية في كل اإلتجاى

 :قشعة والتساثيل اإلفخيكيةاأل.ج  

إّف السجتسعات اإلفخيؿية ليا معتقجات، تعتسج عمى أساليب متعجدة كمتشػعة، بحيث أنيا شعػب تؤمغ   
بالقػػ الخكحية كالخػارؽ كالدمف كبتقجيذ اآللية كالتقخب إلييا عبخ شقػس كالتي تتصمب أشياء متعجدة 

 ػة خارقة لالّتراؿ باألركاح.كاألقشعة كأغصية الخأس كالتي يعتقج بأف ليا ق

 األقشعة: 

اإلفخيؿية أىع عشاصخ الفغ اإلفخيقي ككل قشاع لو معشى ركحي محجد، تختبط بسعتقجاتيع األقشعة   
كحياتيع اإلجتساعية كالجيشية كتختمف أشكاليا كألػانيا كمػادىا، كتكػف األقشعة مشقػلة عغ كجو اإلنداف 

 التذكيمية في أكركبا.أك الحيػاف كلقج أثخت عمى الحخكات 

خالؿ االحتفاالت كالسشاسبات التي تقاـ إّما لمتقخب مغ اآللية أك األسالؼ أكاألركاح  تمبذ األقشعة  
الذخيخة كإمّا مغ أجل شمب سقػط السصخ، كتكػف ىحه الصقػس عغ شخيق الخقز كالزخب عمى 

 (103-101الصبػؿ.) ممحق الرػر ص

السػاد الصبيعية مثل رؤكس الحيػانات، جمػدىا، األعذاب، ألياؼ كترشع مغ عجد مغ الخامات كمشيا  
 الشخيل، الخير، الخذب، العطاـ كالسعادف، كمغ األمثمة عمى ىحه األقشعة:

 أقشعة شقػس الخرػبة: 

يكػف ارتجاء ىحه األقشعة، لمصمب مغ اآللية كاألركاح الديادة كالشزج في السحاصيل الدراعية   
اب تعػد إلى نياية فرل الحراد كسا تخاىا في ثقافات غيشيا ومالي شقػس اإلخر" كالسػاشي،
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.86لزٌزمعمر،المرجعالسابك،ص 

.*:الرجلاألزرق،تماإلشارةإلٌهمتحتمسمىالملثمٌنوهممنألوامالصحراءالطوارق
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وساحل العاج وسيػل الكاميخون حيث تخى السذاركيغ يدألػن األرواح واآللية السعشية أن تزسغ 
 9.ليع حياة رغجة وأن تداعج محاصميع عمى الشزج والػفخة وأن تديج مغ مػاشييع"

 :أقشعة شقػس البمػغ واإلنطسام لمخجال 

، وتعج مخحمة حخجة ىي أقشعة تػضع لمجاللة عمى بمػغ الفتياف كالفتيات كذلظ عبخ شقػس احتفالية 
بالشدبة إلييع، وفي بعس الكبائل يتع عدل ىؤالء الّربية مغ القخية بعيجا عغ اآلخخيغ، وشقػس 

قة نائية االنزسام تختمف مغ ثقافة إلى أخخى، ففي ثقافة الجػكػ في أنجػال يؤخح األوالد إلى مشص
 10.ويتعمسػن مغ الخجال السقشعيغ ترخفات البالغيغ، ما يدتجعي بقاءىع في الغابة لسجة شيػر

 : مغ أقشعة شقػس البمػغ كاإلنطساـ لمخجاؿ05الرػرة رقع 

 
 .90السرجر: أسامة الجػىخي، الفغ اإلفخيقي، ض
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.87،المرجعالسابك،صالفن اإلفرٌمًأسامةالجوهري، 

10
.90،91ٌنظر،المرجعنفسه،ص 
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 :التساثيل اإلفخيكية 

جاف اإلفخيؿية مجسػعة مغ التساثيل كالتي تعكذ معتقجاتيع ثيل مثميا مثل األقشعة، فقج عخفت البمالتسا  
 كحياتيع الخكحية كالجيشية كمغ األمثمة عمييا:

وكبيخة الحجع، مرشػعة مغ الصيغ وتّع اكتذافيا في قخية نػك بػسط  تساثيل التخاكػتا صغيخة  
ه التساثيل صغيخة خاصة ليبيخيا، وقج اكتذفت تساثيل التخاكػتا في الداو في التذاد وفي السقابخ، وىح

باألسالف  وكانت رؤوس ىحه التساثيل تتسيد بالذفاه الغميزة الزخسة التي تزفي عمى الذخرية 
الحيػية، وكسا عخفت إفخيكيا الدػداء مجسػعة مغ التساثيل الخذبية الرغيخة والكبيخة الحجع، 

ف القبيمة أو عمى ىيئة الدعيع وغالبية التساثيل اإلفخيكية تكػن عمى ىيئة رجال ونداء يسثمػن أسال
كسا صشعت العجيج مغ التساثيل التي أخحت شكل السخأة كالتي تحتل مكانة كبيخة لجػ  ك 11،الستػفى

ختمف ىحه التساثيل مغ قبيمة إلى أخخػ حدب تالذعب اإلفخيقي كػنيا رمد لمحياة كاستسخار الشدل ك 
 .(105، 104)ممحق الرػر ص  عاداتيا كثقافتيا
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.104-54ٌنظر،المرجعنفسه،صص 
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 : نساذج تسثل أعساؿ التخاكػتا في حزارة نػؾ بالصيغ السحخكؽ 06الرػرة رقع 

 
السرجر: مجمة العمـػ اإلندانية، خجيجة ىاشع كعبج السشعع أحسج البذيخ، الؿيع الجسالية لمخمػز كالدخارؼ اإلفخيؿية في 

 .121، ص 2018دسبخدي 4، العجد 19الترسيع السعاصخ، جامعة الدػداف لمعمـػ كالتكشػلػجيا،السجمج

 

 :الصػشع عشج األفارقة. د  

 مازلت بعس، ك Totemمغ عبادة األكثاف كالتقخب إلييا، ما يدسى بالصػشع  ااتخح األفارقة نػع   
ا كجػه بذخية الذعػب اإلفخيؿية تتخح ىحا الشػع مغ العبادة، ؼيقػمػف بشحت جحكع األشجار أشكاال إمّ 

في مكاف مسيد في كسط القخية،  شعػاالص، كتػضع ىحه مختمفةية أك حيػانية كيمػنػنيا بألػاف زـا
تقجيع أركاح بذخية، كيحـخ عمى أؼ كإمّا حمي،  ر أكحيػانات، شيػ مغ كيتقخبػف إليو بتقجيع القخابيغ 

 مغ شخؼ ساحخ القبيمة. يحق لسدو إالّ ال ، فTotemشخز لسذ الصػشع 

قػط األمصار، أو لتجشب الجفاف والكػارث ، مغ أجل سTotemىشاك مػاسع يعبج فيو الصػشع و   
فيقػمػن بمبذ األقشعة والثياب الغخيبة، فيقػمػن بالخقز حػلو بالسػسيقى ويكػن ىحا الخقز يخمد 

  12.ألشياء معيشة أو ألسالفيع
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 http://kitabat.over-blog.com/2015/01/54b7ad42-c653.html،الطوطم فً إفرٌمٌاأدمٌوسف، 

.20:44علىالساعة23/03/2020ىلوحظٌوم
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 : تسثل شكل مغ أشكاؿ الصػشع05الرػرة رقع 

 
   http://kitabat.over-blog.com/2015/01/54b7ad42-c653.htmlالسرجر: 

  الفغ الجدائخي:ه.  

بالحؿبة بعجة حزارات ساىست في تكػيغ إرثيا الثقافي كالفشي، بجءا بيا ت مخّ الجدائخ كبمج إفخيقي   
ككحلظ الػجػد التخكي كصػال إلى الفتح اإلسالمي  ة،الخكمانيية، ، الػنجالالرخخية كالبخبخية، الفيشيؿية

ت بالجدائخ سات كالخط العخبي، كل ىحه األجشاس كالثقافات مخّ كالحؼ أتى بفغ الدخخفة كالسشسشالعثساني 
 خت عمى مختمف الفشػف كالرشاعات التقميجية.فخيؿيا عامة، ساىست كأثّ كبذساؿ إ

 :ستعسارفتخة اال 2.1

 ففي مخحمة ثسانيشاتعخفت العجيج مغ الجكؿ اإلفخيؿية فتخات لمتػاجج االستعسارؼ األكركبي، "  لقج 
، واحتمت بخيصانيا 1881خ مجت فخندا نفػذىا مغ الجدائخ شخقا إلى تػنذ عام القخن التاسع عذ

 13"ومغ مرخ تػسعت بخيصانيا نحػ الدػدان. 1882عام  مرخ
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،دراساتإفرٌمٌة،مجلةبحوثنصفسنوٌة،العددظاهرة اإلستعمار فً إفرٌمٌا والعالم العربًسلٌمان،حسنسٌد 
.09م،ص1986ه،أبرٌل1406شعبانالثانً،المركزاإلسالمًاإلفرٌمًبالخرطوم،
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 ستعساري عمى إفخيكيا:أ.التكالب اال

تعخضت الجكؿ اإلفخيؿية لمديصخة اإلستعسارية، فتشافدت القػػ األكركبية عمى أراضي كخيخات القارة    
ساؿ الغخبي بإتجاه غخب إفخيؿيا، كنجج أف بخيصانيا تحخكت مغ فتػسعت فخندا مغ الذّ ء، " الدسخا

ثع جشػب القارة  ) كيشيا ويػغشجا( خقي في مرخ باتجاه الشيل عبخ الدػداف إلى شخؽ إفخيؿياساؿ الذّ الذّ 
جػ كالكاميخكف " كركدت ألسانيا عمى تػ  14.")غانا ونيجيخيا( كفي غخب افخيؿيا عمى ساحل الحىب [...]

كتشجانيقا كجشػب غخب إفخيؿيا، بيشسا استقخت بمجيكا في الكػنغػ كسيصخ البختغاؿ عمى مػزمبيق 
كسيصخت عمى أرتيخيا  )مع بخيصانيا وفخندا(كأنجػال، أما ايصاليا فقج اقتدست في مخحمة تالية الرػماؿ 

 15.ثع ليبيا ؼيسا بعج"

ة، أدركت قػة العالقة القائسة بيغ الفخد كبيئتو كثقاقفتو، كعشجما دخمت فخندا إلى الجكؿ اإلفخيؿي   
فاستيجفت اليػية كالقزاء عمى ىحا السػركث العخيق، فسارست العجيج مغ الدياسات لتحقيق ذلظ 

رئيذ غيشيا  أحسج سكػتػرى كتب الدعيع اإلفخيقي  ىجاؼ السدتعسخ في إفخيؿيا متشػعة، إذبحيث كانت أ 
ل اإلفخيكية سيادتيا وحخية التعبيخ واستغالل ثخواتيا واإلضصياد في "اإلستعسار سمب الجو بأفّ 

 ستذخاؽ كالتي مارستيا في البالد العخبية.كمشيا سياسة اال  16السجال الدياسي،الثقافي واإلداري."

 سياسة اإلستذخاق: 

المي العخبي خؽ اإلسيا اىتساـ الغخب بجراسة الذّ أنّ اؽ كسا يخػ العجيج مغ السفكخيغ، ستذخ ضاىخة اال   
مغ مختمف الجػانب التاريخية كالسعيذية مغ معتقجات كتقاليج كأساشيخ كلغة كحزارة، في األساس 

 يتػجو إلى دراسة الحياة الحزارية لألمع الذخؾية.

" فقام بإرسال قػافل الفشانيغ واألدباء فأراد السدتعسخ تػسيع نفػذه عغ شخيق ىحه الدياسة   
خق في الشرف األول والخحالة والتجار واإلرساليات الفخندية، فقج زار الذّ  والجيبمػماسييغ والعمساء
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.60نفسالمرجع،ص 
15

نفسالمرجع. 
16

.61ٌنظر،نفسالمرجع،ص 
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ستذخاق تيارا أساسيا داخل ، بحيث يذكل اال [...] فشانا فخنديا 150مغ القخن التاسع عذخ حػالي 
 17."الحخكة الفشية التذكيمية الفخندية استقصب غالبية فشانييا

مدمي الجدائخؼ كالحؼ كاف لو صجػ عسيق في تصػر الفغ شا برجد دراسة فغ الفشاف شكخؼ أنّ كبسا   
 اإلفخيقي سػؼ ندتعخض الفتخة اإلستعسارية لمفغ التذكيمي الجدائخؼ.

 (1962-1830الفغ التذكيمي الجدائخي في فتخة اإلستعسار:) 

كبسجيئ السدتذخقيغ الحيغ انبيخكا بسا ، 1830 سشة مع بجاية دخػؿ السدتعسخ إلى الجدائخ في  
ألف ليمة كليمة" كىكحا كفج إلى "متأثخيغ بقرز  ،خؽ مغ حزارة ككشػز كعمػـ كجساؿالذّ  يحسمو

نقمت سحخ الصبيعة كاألضػاء ك ستذخاؾية فجاءت المػحات اال  ،الفخندييغ الجدائخ مجسػعة مغ الفشانيغ
خ عغ في جػ ركمشدي ككسا نقمت تفاصيل البيئة كالحياة كالعادات كفق الترػر الغخبي، فيشاؾ مغ عبّ 

نرخ الجيغ ديشيو فيػ فشاف فخندي كحبو ليا مثل الفشاف السدتذخؽ  بو بيااحىحه الصبيعة إلعجابو كانج
أيغ تجػؿ في ربػع الرحخاء الجدائخية  1884سشة  كانت رحمتو الثانية إليياك  1883سشة  زار الجدائخ

اعتشق اإلسالـ كأنجد العجيج الجدائخؼ حياتيع كأالميع ك  فأعجب بيا، كاستقخ في بػسعادة كشارؾ الذعب
 "كمغ بيغ أعسالو ) فتيات بػسعادة(،) ضػء القسخ(مغ المػحات التي تعكذ شبيعة بػسعادة الجدائخية 

الجػسدة لسعخفة نقاط خ عشيا مغ أجل التػثيق ك كىشاؾ مغ عبّ (، 106،107) ممحق الرػر ص
ألف كليمة  اؿ لخيالو مػتأثخا بقرزكىشاؾ مغ أشمق السج ،الزعف كالقػة ليحا الذعب كنقميا لمسدتعسخ

لإلثارة كإشباع تسثل مرجرا  يافي لػحات السدتذخقيغ كػن الحرة األكبخ السخأة  كاف لرػرةك  ،كليمة
 ،كاليجؼ مغ ذلظ ىػ مشح صػرة مغايخة عغ عادات كتقاليج ىحا الذعب ،الغخائد فجخدت مغ ثيابيا

، أوجيغ Eugène Izabey أوجيغ إزاباي كمغ الفشانيغ السدتذخقيغ الحيغ أقامػا في الجدائخ
تيػدور  ،Gustave Guillaumet، غػستاف غيػمي Eugène Fromentin فخومػنتان
 .و غيخىع Théodore Chassériau شاسيخو

كقج ُاتخحت ؼيال عبج المصيف كإقامة لتعميع الخسع، ككانت كجية لكل الفشانيغ التذكيمييغ الحائديغ   
دراستيع لسجة عاميغ في الجدائخ، فقج كانت مرجر إلياـ ليع لسػقعيا عمى مشح دراسية لسػاصمة 

، لتكػن معيجا 1907" أسدت في مجيشة الجدائخ عام كاالستخاتيجي  كىشجستيا السعسارية السسيدة 
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سلسلةعالمالمعرفة،المجلسالوطنًللثمافةوالفنونواألداب،، فً الفن الرومنسًاإلستشراق زٌناتبٌطار، 

.10،ص1998الكوٌت،
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ومخسسا يداعج السدتذخقيغ الذباب مغ الفشانيغ الفخندييغ عمى اإلستفادة مغ السشاخ العخبي 
بإيصاليا والتي كانت إقامة  *Médécis أصبحت عمى شكل دار مجسيذو  18"،األصيل في الجدائخ

كقج أسدت مجارس لمفشػف الجسيمة في كل مغ الجدائخ العاصسة، قدشصيشة ككىخاف، ككل   19لمفشانيغ،
بالخسع  ذلظ كاف لو انعكاس سمبي عمى الفغ في الجدائخ بحيث تأثخ العجيج مغ الفشانيغ الجدائخييغ

أزواو خاصة في فتخة العذخيشات كمغ ىؤالء الفشانيغ  ،la peinture de chevaletالسدشجؼ 
فطيخت لػحاتيع محاكية  ،وميمػد بػكخش أحسج بغ سميسان، دمحم زميخلي، عبج الحميع حسر، معسخي 

 لمفغ االستذخاقي. 

 ادمحمثع ضيخ فشانػف آخخكف، كالحيغ كاف ليع صجػ كبيخ في تغييخ الفغ التذكيمي في الجدائخ كمشيع   
 .وباية محي الجيغ، دمحم خجة، عبج هللا بغ عشتخ، عبج القادر قخماز، مدمي شكخي ، ايدياخع

ىتساـ بالفغ كاالف بتعميع الترػيخ في السجارس كالسخاسع التي أنذأتيا فخندا، كقج قاـ أساتحة فخنديػ   
اندػليو جػن بخ دارىا الفشاف "، كالتي أ1848السدشجؼ يخجع إلى فتح أكؿ مجرسة حخة لمخسع سشة 

ككانت محاذية لسدجج كتذاكة   Bransoulier Jean Baptiste Achille" أشيلباتيدت 
أصبحت ك  ،، تع تػسيعيا كأؾيست فييا قاعات كاسعة فجششت1881بالجدائخ العاصسة، كفي سشة 

ائخؼ دمحم مجرسة لمفشػف الجسيمة بالجدائخ، كأدرج فييا الفغ اإلسالمي الحؼ كاف يقػـ بتجريدو الفشاف الجد 
  20 راسع.

دمحم راسع مغ الفشانيغ الحيغ أسدػا لمفغ في الجدائخ، فقام بالسدج بيغ الفغ التقميجي يعتبخ   
والحجيث، بحيث أخح مغ السشسشسات الفاريدية فأعصى ليا نفذ ججيج، فجسع بيغ تسثيل الحجع 

اإلسالمية فعبخ عغ  وضػء الفغ األوروبي وكسا استعان بالخمػز الشسػذجية لمسشسشسات العخبية
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.45،ص1،1997،الماهرة،دارالكتابالعربً،طالفن العربً الحدٌث  بٌن الهوٌة والتبعٌةعفٌفالبهنسً، 
19

اللأعمالالفنانالتشكٌلًممدسنوردٌن،منخالخطاب التشكٌلً المعاصر فً الجزائرممدسحفٌظة،ٌنظر، 
،،2017/2018أطروحةلنٌلشهادةدكتوراة،جامعةأبًبكربلماٌد،لسمالفنون،كلٌةاألدابواللغات،تلمسان،

.131ص


20

.144ٌنظر،المرجعنفسه،ص 
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 عشجما إلتقى بالفشان السدتذخق نرخ الجيغ ديشيو عخض عميو زخخفة و  التقاليج الجدائخية العخبية،
la vie de Mohamed le prophète  d’Allah  كتابو )حياة دمحم، رسػل هللا(  .21  

 بعس الفشانيغ الحيغ أسدػا لمفغ التذكيمي في الجدائخ: 
 :دمحم راسع 

، نذأ في عائمة فشية، بحيث كاف أبػه بارعا في الشحت 1896جػاف  24دمحم راسع كلج الفشاف   
كالترػيخ عمى الخذب الحؼ يديغ السباني عمى الصخيقة اإلسالمية، بخع راسع في فغ السشسشسات 
كأتيحت لو الفخصة بديارة اسبانيا لجراسة الفغ اإلسالمي األنجلدي ككسا زار العجيج مغ الجكؿ األكركبية، 

ككسا مشحت لو الجائدة الفشية  1924اـ بدخخفة العجيج مغ الكتب، كمشح لو كساـ السدتذخقيغ عاـ ق
، كعسل أستاذا في مجرسة الفشػف التذكيمية، تػفي مقتػال في ضخكؼ 1933الكبخػ لمجدائخ عاـ 

 1975.22غامزة عاـ 

 ادمحم ايدياخع: 

في قخية أيت جشاد، بمجية إبيدار دائخة كاقشػف، ، 1928جػاف  17كلج الفشاف الجدائخؼ أدمحم ايدياخع يػـ 
قخب بمجية أزفػف في مشصقة الؿبائل بتيدؼ كزك، انتقل لمعير مع كالجه في غميداف، كذات يػـ بيشسا كاف 
يمعب مع زمالءه أخح قشبمة يجكية مغ مخيع عدكخؼ أمخيكي مقاـ في السجرسة، فانفجخت ما أدػ إلى 

بحتو أمو، فعاش بعيجا عشيا. درس في مجرسة الفشػف الجسيمة، ثع إصابة اخػتو كبعس أقخبائو، فش
باريذ، كانت أعسالو تحكي عغ معاناة الجدائخ إباف االستعسار كعغ األـ كما عانو مغ حخماف شػاؿ 

 1985.23حياتو، تػفي عاـ 
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 Voir, Camille Penet-Merahi, L’écriture dans la pratique des artistes Algériens de 1962 à 
nos jours, thèse  de Doctorat pour l’obtention du grade de Docteur  en Histoire  de l’art, 
Université  Clermont Auvergne, Ecole Doctorale Lettre, Sciences Humaines et Sociales, 
Centre d’Histoire «  Espace et Cultures »,p. 27,28. 

22
)عندماٌستلهمالفنانونفًإبداعاتهمحروبالتارٌخوموالفالبطولةواألحداثفن والحرب الجماللطب، 

.108،د.سنةالنشر،ص2سعٌدجودةالسحاروشركاء،ط-الساخنة(،د.بلدالنشر،مكتبةمصر
23

مذكرةفل لدمحم اٌسٌاخم، دراسة تحلٌلٌة نمدٌة للوحة المرأة والط اللوحة الفنٌة بٌن التحلٌل والنمدبلجٌاللًلطٌفة، 
لنٌلشهادةماسترفًالفنونالتشكٌلٌة،جامعةأبًبكربلماٌد،لسمالفنون،كلٌةاألدابواللغات،تلمسان،

.56-51،صص2016/2017
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 عبج هللا بغ عشتخ: 

جسيمة بػىخاف، ثع ، درس الشحت كالخسع في مجرسة الفشػف ال1931مارس 03كلج في مدتغانع في 
 السجرسة الػششية بالجدائخ، ثع درس بباريذ كعيغ كأستاذ في السجرسة العميا لمفشػف الجسيمة بباريذ

، شارؾ في العجيج مغ السعارض الفخدية كالجساعية في فخندا كفي أكركبا كفي السغخب 1971-1974
و في أماكغ مختمفة في أكركبا كالجكؿ قاـ بأعساؿ غخافكية كتدييغ العجيج مغ الكتب، تػجج أعسالالعخبي، 

 2017.24ديدسبخ  31العخبية، تػفي في 

 تسام دمحم: 

في الجدائخ العاصسة بالقربة، مغ عائمة جدائخية ذات أصػؿ فشية،  1915فبخايخ سشة  23كلج يػـ   
خخفة تأثخ بتخاثو كبخع في السػسيقى فعدؼ عمى العػد، كالفغ األنجلدي عمى الؿيصار، كسا بخع في الد 

 نصباعية عمىج لمفغ الحجيث، تسيدت أعسالو باالكالشسشسات كتعمع عمى يج دمحم راسع حتى أصبح رائ
جتساعية كالدخخفة لرفحات القخآف الكخيع، كدرس في السجرسة العميا السشاضخ الصبيعية كالسػضػعات اال

 1988.25اد الفغ الحجيث، تػفي سشة لمفشػف الدخخؼية في باريذ كاحتظ بخكّ 

  ارتي أرزقيزر: 

بسشصقة الؿبائل الكبخػ، تسكغ مغ دراسة الخسع في مجرسة الفشػف  1938جػيمية  24كلج في    
ككاصل  1962ؼباع العجيج مغ المػحات الفشية، كعاد إلى الػشغ ، 1959 -1958الخسسية مابيغ 

بمجية جائدة الكبخػ لمديختو في الفغ التذكيمي، تحرل عمى العجيج مغ الجػائد مغ بيشيا ال
الحكخػ العاشخة لالستقالؿ  ، ككسا تحرل عمى الجائدة األكلى في مدابقة1969-1968الجدائخ
1972.26 
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.135ٌنظر،ممدسحفٌظة،المرجعالسابك،ص 
25

جزائري" بن عمر بن عٌسى" أنموذجا،المماومة فً الفن التشكٌلً الناجوريعبداإلله،أجدٌرولٌد،،ٌنظر 
مذكرةلنٌلشهادةماستر،جامعةأبًبكربلماٌد،لسمالفنون،تخصصفًالفنونالتشكٌلٌة،كلٌةاالدابواللغات

،مسٌرة الفن التشكٌلً بالجزائرنمالعنإبراهٌممردوخ،36-33،صص2016/2017األجنبٌة،تلمسان،

.38-34،صص1،2005ٌةالفنونوأدابهاوتطورهاالتابعلوزارةالثمافة،طالجزائر،الصندوقالوطنًلترل
26

مذكرةلنٌلتطور الفنون التشكٌلٌة فً الجزائر من اإلستمالل إلى مطلع األلفٌة الثانٌة،بولنٌنةمنورة،ٌنظر، 
دابواللغاتاألجنبٌة،تلمسانشهادةماستر،جامعةأبوبكربلماٌد،لسمالفنون،تخصصفًالفنونالتشكٌلٌة،كلٌةاأل

.162،نمالعنإبراهٌممردوخ،المرجعنفسه،ص162،ص2017/2018
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 سعيج سعيجاني: 

، تخخج مغ السجرسة الػششية لمفشػف الجسيمة بالجدائخ، كاف مغ أعزاء 1944أكتػبخ  18كلج في   
 شغ، كاف أستاذا لمتخبية الفشيةجساعة أكشاـ، لو عجة معارض فخدية كمعارض جساعية داخل كخارج الػ 

بالعاصسة، قاـ بخسع العجيج مغ الكتب السجرسية عشج تػاججه بسصبعة السعيج التخبػؼ الػششي الحؼ كاف 
 27عامال ؼيو.

 باية محي الجيغ: 

سسيا الحؿيقي فاشسة حجاد، يتيسة فاف، كابالجدائخ العاصسة ببخج الكي 1931ديدسبخ  12كلجت في   
كزكجيا،  Marguerite Caminat مارغخيت كاميشاتعائمة فخندية بعج مػت ججتيا، األبػيغ، تبشتيا 

فاكتذفا مػىبتيا كشجاعاىا عمى الخسع فبخعت بالخسع بالربغة التخابية ، فحىبت إلى باريذ فأقامت 
فاشتغمت  Pablo Picassoبابمػ بيكاسػ لتقت بالفشاف العالسي كىشاؾ ا 1947معخض ىشاؾ سشة 

إلى الػشغ كتدكجت بالسغشي الذعبي الحاج محفػظ محي الجيغ، شاركت في عجة معو، ثع عادت 
 28بالبميجة. 1998نػفسبخ 09معارض فخدية كجساعية داخل كخارج الػشغ، تػفيت في 

 فارس بػخاتع:   

اؿ سػاء عغ شخيق الفغ التذكيمي أك في صفػؼ جبية ، عاش حياة حافمة بالشّز 1941مغ مػاليج   
ستعسار، قاـ بترػيخ مطاىخ الحياة اليػمية لمسجاىجيغ في لجدائخؼ كذلظ لسحاربة االالتحخيخ الػششي ا

(، ككمف بتدييغ السشذػرات محابح خط مػريذ( كلػحة )  السعارك سمدمة مغ المػحات حسمت عشػاف)
 29الخاصة بالجير إضافة لؿيامو بخسػـ تػضيحية لمقرائج التي يكتبيا السقاتمػف.
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 دمحم خجة: 

 بحي Les indigènes األىالي ، بجأ حياتو الجراسية بسجرسة1930مارس  14 خجة في كلج دمحم  
العتيق بسدتغانع، كاف أكؿ عسمو في مصبعة بعيغ الرفخاء، سجل في مجرسة الفشػف عغ  تيججيت

لتحق بأكاديسية ذ كتخدد عمى العجيج مغ السعارض كاشخيق السخاسمة، ثع قاـ بديارة باري
(Montparnasse) la grande chaumière شارؾ في العجيج مغ السعارض الفخدية ،

الفشانيغ الجدائخييغ، كاستقاؿ مشو بدبب الزغط كالقانػف  حادكالجساعية، كعاد إلى الػشغ كانخخط في اتّ 
الحؼ كانت تفخضو الحكػمة الجدائخية أنحاؾ، شارؾ في عجة معارض فخدية كجساعية، تػفي بدخشاف 

 1991.30الخئة 

 رتيشاز دونيذ ماDenis Martinez 

بسخسى الحجاج بػىخاف، مشح صباه رسع مشاضخ شبيعية  1941نػفسبخ 30كلج دكنيذ مارتيشاز في   
دائخ، بسجرسة الفشػف الجسيمة بالج دونيذ مارتيشازلسجيشة كىخاف، غادر مع عائمتو إلى البميجة، إلتحق 

ستقالؿ عاد إلى الجدائخ كاشتغل عج اال، بليتع دراستو بسجرسة الفشػف الجسيمة ثع سافخ إلى باريذ
، في فتخة العذخية الدػداء، كثع غادر الجدائخ مزصخا 1963كأستاذ في مجرسة الفشػف الجسيمة بجاية 

 1967، يعتبخ مغ مؤسيدي حخكة أكشاـ 2004فاشتغل أستاذا لمفشػف بآكذ إلى غاية تقاعجه سشة 
 2004.31 سشة * Raconte-Artsراكػنت آركمغ مؤسيدي ميخجاف 

 نزال شكخي مدمي في ضل اإلستعسار: 

سشة كبعجما الحع ؼيو كالجه مػىبتو  17بعجما رحمت عائمة شكخؼ مدمي إلى العاصسة، كاف عسخه   
كخؼ مدمي في ىحه الفتخة لمخسع أدخمو إلى مجرسة الفشػف الجسيمة  بالجدائخ العاصسة، فكاف عسل ش

عساؿ السدتعسخ مغ خالؿ رسػماتو فأنجد العجيج بأشجد الو الدياسي ضج السدتعسخ، فكاف يمختبط بشز
أخخػ  " كأعساال سصيف" كلػحة "السديح يدترخخ تحت قرف قشابمكعمثل لػحتو "  مغ األعساؿ
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الدكتوراة،جامعةأبً،أطروحةلنٌلشهادةالمٌم الجمالٌة فً أعمال الفنان"دمحم خدة"ٌنظر،سلٌمةبنمخلوف، 
.83-77،صص2017/2018بكربلماٌد،لسمالفنون،كلٌةاألدابواللغات،تلمسان،

منطرف"مارتٌنازدونٌس"،و"مترف2004:أسسهذاالمهرجانسنةRaconte-Artsمهرجان راكونت آر *

منطمةالمبائل،منخاللدعوةفنانٌنفًحسن"،والمرحوم"سٌالمصالح"فًمحاولةإلحٌاءالحٌاةالثمافٌةبمرى
 اختصاصاتمختلفةإللامةأٌامثمافٌةفًالمرٌةالمختارةلمدةأسبوع.

31
.172ٌنظر،لرزٌزمعمر،المرجعالسابك،ص 
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"، كىحه األعساؿ مشجدة  السخيسات العدكخية"  Les Campsباإلضافة إلى أعساؿ تحت عشػاف 
ية تعبخ عغ التجسع ) ممحق الرػر .ات العدكخية في الحخب الجدائخيةبالباستاؿ كالغػاش بألػاف زـا

 (117-115ص

شارؾ في صالػف الفشانيغ الجدائخييغ كالسدتذخقيغ بمػحتيغ لمسشاضخ الصبيعية، كفي  1950في سشة   
شارؾ في صالػف  1951، كفي سشة « Soleil »نفذ الدشة شارؾ في تأسيذ مجمة الذسذ 

لػحة السديح يدترخخ ، كناؿ جائدة عمى لػحتو " 48تو الفشانيغ الجدائخييغ كالسدتذخقيغ في شبع
مع مجسػعة مغ األدباء كالفشانيغ كىع كاتب  51كسا قاـ بتأسيذ فػج ك  32"،قشابمكع تحت قرف

 Jean de Maisonseul جػن دي ميدوندل، Sauveur Galleiro سػفخ غاليخو، ياسيغ
  33ستعسارؼ.ا ضج الشطاـ االإلى الحجاثة ككانػ الء الكتاب كالفشانيغ سعػ كىؤ  وإيدياخع

شارؾ في معخض لمفشانيغ الذباب في السخكد الفخندي اإلسالمي كناؿ الجائدة  1952كفي سشة   
شارؾ في صالػف السدتذخقيغ لمفشانيغ  1953، كفي سشة Metro Goldwyn Mayerاألكلى ؿ 

، كناؿ Luis Nallard"لػيذ ناالر" ك  Sauveur Galleiro" سػفخ غاليخو" الذباب مع كل مغ 
  34الجائدة األكلى لسجيشة الجدائخ العاصسة.

كشارؾ في السعارض كلكغ  رحل إلى فخندا، كدخل مجرسة الفشػف الجسيمة ىشاؾ، 1954كفي سشة  
التحخيخ الػششية، حيث أنو انذغل ىحه السخحمة كانت جج حداسة كسياسية بحيث انجلعت فييا ثػرة 

 35كناضل في صفػؼ جبية التحخيخ.لمجفاع عغ أسخة عائمتو السعتقميغ 
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 Voir ,Rachid Boudjedra,Choukri Mesli palimpsestes de TIN HINAN, exposition et 
catalogue produit par les centres culturels français d’Alger, d’Anaba , de Constantine, 
d’Oran,de Tlemcen, conception et réalisation : Centre Culturel Français D’Alger, p. 01.  
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 Voir, Anissa Bouayed,Histoire de la peinture en Algerie : Continuum et ruptures, 
Historienne, chercheur associé laboratoire SEDET- Paris7,Groupe de recherche 
GREMAMO, p.169. 
34

 Voir, Rachid Boudjedra,Op.cit,p.01. 
35Voir, Ctalogue , Mesli L’Africain, Musée national d’art moderne et contemporain 
d’Alger,MAMA..P. 18. 
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 فتخة االستقالل: 3.1

الثػرة الجدائخية  الحخكات التحخرية اإلفخيؿية، بحيث أفّ  دععالجدائخ لعبت دكرا كبيخا في  إفّ    
فمعبت الجدائخ دورا ىاما في استقالل ضغصت عمى الدياسة الفخندية كأثارت األفارقة عمى التحخر، 

لتي تخمت عشيا فخندا مغ أجل التفخغ لمثػرة الجدائخية، فشيزت شعػب اإلفخيكية وا بعس البمجان
روديديا وجشػب إفخيكيا وكيشيا وشعػب السدتعسخات الفخندية والبختغالية في إفخيكيا لتقتفي أثخ 

، أبعاد إفخيكية وأثخت عمى 1954الثػرة الجدائخية وتكدخ قيػد اإلستعسار، فكان لثػرة نػفسبخ 
ادئيا ىي الحخية وتخميز الذعب مغ قيػد اإلحتالل، وجعل إفخيكيا لإلفخقييغ، األفارقة فكانت مب

فعخفت الجدائخ كيف تدتغل مػقعيا اإلستخاتيجي وعالقاتيا اإلفخيكية وأبعادىا الثػرية في خجمة 
 36التزامغ والػحجة اإلفخيكية.

في إعادة كبشاء مادمخه ت تشطخ ستعسار، بجأػب اإلفخيؿية كتحخرىا مغ قيػد االستقالؿ الذعكبعج ا  
ستخجاع ىػيتيا كمػركثيا الثقافي في شتى السجاالت، كفي الفغ التذكيمي قاـ االستعسار، كحاكلت ا

مجسػعة مغ الفشانيغ بإعادة إحياء الحخكة التذكيمية اإلفخيؿية كالبحث عغ أصػليا كذلظ ىػ الذأف في 
 الجدائخ التي دافعت دائسا عغ اليػية اإلفخيؿية.

 :إلى األلفية الثانية 1962خكة الفشية التذكيمية الجدائخية في ضل االستقالل مغ الح أ.

ف إلى أرض الػشغ، متذبعيغ بأصػؿ كقػاعج الفغ غتخبػ ف السبعج االستقالؿ عاد الفشانػف الجدائخيػ   
شاف الجدائخؼ متعجد األساليب التذكيمي العالسي كبسختمف التيارات كالسجارس الغخبية فاصبح الف

تذبعيع بالثقافة اإلسالمية مغ مشسشسات كخط  مع ك  تكعيبية ك كتجخيج  تجاىات مغ كاقعية، تأثيخية،االك 
نػا أنفديع بأنفديع كتجاكزكا حجكد اإلبجاع، خخيغ عرامييغ كػّ يغ آفشانضيػر عخبي باإلضافة إلى 

ليع كىػيتيع الثقاؼية، فأرادكا إحياء الثقافة السحمية السدمسة اإلفخيؿية كذلظ مغ أجل الحفاظ عمى أصػ 
 فقامػا بعجة نذاشات مغ أجل الشيػض بالفغ التذكيمي الجدائخؼ.
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صفحةدٌبلوماسٌةناصعة،موسوعةتارٌخالثورةالجزائرٌة،ٌا الثورة الجزائرٌة وإفرٌمٌنظر،عبدهللاممالتً، 
.6الكتابالسابع،الجزائروزارةالثمافة،ص
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ىتساـ بالسجارس الجيػية لمفشػف الجسيمة كالسداىسة في تكػيغ دفعات مغ ففي ىحه الفتخة تع اال  
ا في شتى الفشانيغ التذكيمييغ، كسا شخعت الحكػمة الجدائخية بإرساؿ البعثات إلى الخارج لتكػيغ أبشائي

 .السجاالت كمغ بيشيا الفشػف التذكيمية

ثالث مؤسدات مدؤكلة عغ التكػيغ الفشي في الجدائخ، السجرسة  ، لع يكغ ىشاؾ إالّ 1962كفي عاـ   
الػششية لميشجسة السعسارية كالفشػف الجسيمة في الجدائخ، كالسجرسة الجيػية لمفشػف الجسيمة في كىخاف 

تعميع الفشػف بسة الػششية لميشجسة السعسارية كالفشػف الجسيمة في الجدائخ كلقج اىتست السجر ، كقدشصيشة
عيغ شكخؼ مدمي أستاذا في الترػيخ كدكنيذ مارتيشاز أستاذا لمخسع في حيغ كمف .التصبيؿية 

ايدياخع بتجريذ الترػيخ، كالحؼ تع تعييشو كسجيخ لمسجرسة الػششية لمفشػف الجسيمة بػىخاف عاـ 
عمى بخامج الحؿبة االستعسارية مغ رسع كترػيخ كنحت، باإلضافة إلى االىتساـ  ، كلقج حافع1966

ىشاؾ حرز مخررة  ، كانتبالفشػف التصبيؿية فكانت تقجـ تجريبا أقخب إلى التقاليج الجدائخية
لمسشسشسات كتعمع الفشػف التصبيؿية ككحلظ الخط العخبي فدعى كل مغ مدمي كمارتيشاز كإيدياخع 

 .لتعبيخ كالتػجو نحػ الفغ السعاصخلتذجيع حخية ا

 :UNAPاإلتحاد الػششي لمفشػن التذكيمية  ب. 

 بعج استقالؿ الجدائخ، حاكؿ الفشانيغ التذكيميغ الشيػض بالفغ التذكيمي الجدائخؼ كذلظ مغ خالؿ   
 L’Union Nationale des Arts Plastiquesذ اإلتحاد الػششي لمفشػف التذكيمية يتأس

مذ وىػ مكػن مغ مجسػعة مغ الفشانيغ السخزخميغ وىع أدمحم إيدياخع، شكخي بخئاسة بذيخ ي
مدمي، دمحم تسام، دمحم الػاعيل وأخخيغ وىشاك مغ تخخجػا مغ مجرسة الفشػن الجسيمة والحيغ انزسػا 

، إضافة إلى الفشانيغ الستخخجيغ مغ قدع الفشػن اإلسالمية لسجرسة 1969إلى ىحا اإلتحاد في 
كتأسذ ىحا  37،مقجاني أبػ بكخ بغ تػنذ،، عمي كخبػش، مرصفى جحػط مية مشيعالفشػن اإلسال

اإلتحاد لتعديد اإلبجاع كتجعيع الفانشيغ التذكيمييغ، مغ حيث تػفيخ مػاد لمخسع ككحلظ تػفيخ أماكغ 
ىحا اإلتحاد ىػ تقجيع األىسية لمفغ بإعتباره جدء مغ السجتسع،  إلقامة السعارض التذكيمية، كمدؤكلية
كقج تػلى رئاسة ىحا  ليحا اإلتحاد كيزع فشو لخجمة السجتسع ساـككل فشاف تذكيمي لو الحق في االنز

 .1973-1972مابيغ فتخة  دمحم خجةثع  بذيخ يمذاإلتحاد 
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نمالعنإبراهٌممردوخ،مسٌرةالفنالتشكٌلًالجزائري،88،89بولنٌنةمنورة،المرجعالسابك،صٌنظر، 

.88-86المرجعالسابك،صص
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وىػ صحفي وكاتب جدائخي  Jean Sénacجػن سيشاك" كالحؼ قاـ بتأسيدو " 54ثع ضيخ ركاؽ    
، وسانج الشذاشات الثقافية لمفشانيغ ودعسيع 1955جدائخية مشح اشتخاكي وليبيخالي، سانج القزية ال

تػلى جػف سيشاؾ إدارة  .1973مغ خالل اإلذاعة والتميفديػن، ووجج مقتػال في ضخوف غامزة 
ككاف مكاف لمبحػث كالتجارب الفشية كقبمة لمفشانيغ، ككاف الغخض مغ تأسيدو تقخيب  بشفدو 54ركاؽ 

اعات الخسسية كالبخكتػكػالت الدياسية، فالخكاؽ سسح لمفشانيغ بعخض الفغ مغ الذعب بعيجا عغ الق
مختمف أعساليع كأفكارىع بتشػع الثقافة الجدائخية، نطع معخض جسع نخبة مغ الفشانيغ في الثامغ 

، باية، دمحم أكدػحكمغ ىؤكالء الفشانيغ  1964ماؼ مغ سشة  13كالعذخيغ أفخيل كالتي دامت حتى 
، وغيخىع أرزقي زرارتي، Jean De Maisonseulجػن دو ميدوندال ، مازقخ ، بػزيج، بغ عشتخ

كنطع أيزا معارض شخرية كلع يجـ شػيال ليشحل ىحا الخكاؽ، كقج استخجع ىحا الخكاؽ مغ شخؼ 
 . لمفشػف التذكيمية اإلتحاد الػششي

ية لمفغ كاف يدعى لمتخمز مغ التبع 38"، 1964"  تأسذ اإلتحاد الػششي لمفشػف التذكيمية سشة 
الفخندي كالبحث عغ جحكر كثقافة كىػية ثقاؼية جدائخية كتػصيل أفكارىع لمسجتسع، انحل اإلتحاد بدب 

مدمي، ايدياخع، خجة،  يمذ، غانع، لػعيل، السذاكل الجاخمية لسجرسة الفشػف الجسيمة التي كاف فييا 
كاف يقجـ  حيث ،FLNإضافة إلى مذاكل سياسية فخضيا حدب جبية التحخيخ الػششي   وعمي خػجة

إلى  إغخاءات لمفشانيغ مغ أجل تسثيل الفغ الثػرؼ ما أدػ إلى ركػد الفغ كاندحاب العجيج مغ الفشانيغ
طيخ جساعة أكشاـ كالتي كانت تدعى إلى البحث عغ لت، 1965بعج اإلنقالب العدكخؼ حل نيائيا أف 

 اليػية الفشية عغ شخيق الخمػز.

 جساعة أوشام. ج

سع أختيخ ندبة لمخمد البخبخؼ التقميجؼ، أيغ كىحا اال Tatouageلمػشع أكشاـ ندبة  سسيت جساعة  
سع يعبخ عغ الخكح افة، فجساعة أكشاـ كانت تبحث عغ االثق في ىحه اأساسي اكاف الػشع يمعب دكر 

اث ة الػششية الجدائخية مغ خالؿ الخسع كالذعخ، فأرادكا التعبيخ عغ الفغ الػششي مغ خالؿ التخ يالثقاؼ
، مغ شخف تدعة فشانيغ وشعخاء وىع مرصفى 1967مارس  17تأسدت في  ،الجدائخؼ كاإلفخيقي
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.61،ص1988الجزائر،المؤسسةالوطنٌةللكتاب،لٌة المعاصرة بالجزائر،الحركة التشكٌإبراهٌممردوخ، 
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، مدمي شكخي، سعيج Denis Martinezعجان، حسيج عبجون، باية محي الجيغ، دونيذ مارتيشاز 
 39.سعيجاني، دمحم بغ بغجاد، محفػظ دحساني، أرزقي زرارتي وإنطع إلييا فيسا بعج مرصفى أكسػن 

( أراد أف يجعل مغ الػشع لغة تحكي عغ رمػز األججاد، بجءا 108أكشاـ ) ممحق الرػر ص فبياف  
مغ تمظ السػجػدة عمى ججراف الصاسيمي كصػال إلى الدخارؼ كاألشكاؿ التي زيشت الجدج، األكاني 

دائخ الفخارية، الشديج، كالحمي، فيػ رمد سحخؼ يحسل ثقافة شعبية، يتأرجح بيغ الػاقع كاألسصػرة، فالج
رغع العؿبات التي مخت بيا كاالحتالؿ االستعسارؼ، إاّل أنيا حافطت عمى ىحه الخمػز كبقيت خالجة، 

ضست فميحه الحخكة أبعاد فشية كفكخية عبخت عغ قػة كسحخ ىحه الخمػز، بأف الخمد أقػػ مغ القشابل، 
باية، بغ بغجاد،  فالبيان مسزى مغ شخف شكخي مدمي، عجان، سعيجاني، مارتيشاز، كأدباء فشانيغ

زرارتي، دحساني، عبجون، ومغ األدباء نجج عبج الحسيج لغػاشي، أحسج أزقاق، عبج القادر عمػلة 
وغي تػاتي، وىحه الحخكة لع تمق تجاوبا مغ الجسيع، فكان كل مغ خجة وإيدياخع، فارس بػخاتع 

. 1972لحخكة سشة ويمذ مغ السعارضيغ ليحه الحخكة ونتيجة لمزغػشات الستػاصمة انحمت ىحه ا
40 

، ضع حػالي زيغػد يػسفنعقج أكؿ مؤتسخ لمفشانيغ التذكيمييغ بقرخ ا [...]،1971كفي سشة"  
خسديغ فشانا كانبثق عشو جسعية كششية تحت إشخاؼ حدب جبية التحخيخ الػششي كقج احتفع بشفذ 

 41تدسية اإلتحاد الػششي لمفشػف التذكيمية".

السعارض الػششية كالخارجية، تشطع معارض في أغمب عػاصع العالع  كتسثل نذاط اإلتحاد في تشطيع   
شػكيػ، باريذ، دمذق، الكػيت، ألسانيا وغيخىا، وفي إشار اإلترال مع العالع العخبي، فداىع مثل 

اإلتحاد في تأسيذ اإلتحاد العام لمفشانيغ التذكيمييغ العخب بحزػره السؤتسخ التأسيدي بجمذق 
، كسا شارك 1972سخ األول لإلتحاد العام لمتذكيمييغ العخب ببغجاد سشة ، وحزخ السؤت1971سشة 

وغيخه مغ السعارض العخبية وساىع في تأسيذ إتحاد السغخب العخبي  1973في بيشالي بغجاد 
لمفشػن التذكيمية مع تػنذ والسغخب، وسعى في انعقاد السؤتسخ الثاني لمفشانيغ التذكيمييغ العخب 
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 Voir,Camile Penet-Merahi,Op.cit, p. 55. 
40

.206-199ٌنظر،معمرلرزٌز،المرجعالسابك،صص 
41

السابك،،نمالعنإبراهٌممردوخ،مسٌرةالفنالتشكٌلًبالجزائر،المرجع91بولنٌنةمنورة،المرجعالساسك،ص 

.89ص
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لى تشطيع العجيج مغ السعارض لمفشانيغ التذكيمييغ العخب بالجدائخ، وكسا ساىع بالجدائخ باإلضافة إ
  42تشطيع السعارض الفخدية والجساعية لمفشانيغ التذكيمييغ الجدائخييغ.

 الفغ التذكيمي الجدائخي في الستاحف:د. 

، 1912كلج بالجدائخ عاـ  افخندي اتذكيمي افشان Jean de Maisonseulجػن دو ميدوندال كاف   
ككاف لو الفزل الكبيخ في دخػؿ لػحات  43ساىع كثيخا في تشذيط الحخكة الفشية كالفكخية في الجدائخ،

عشجما عيغ كسجيخ  1963الفشانيغ الجدائخييغ إلى متحف الفشػف الجسيمة بالجدائخ بجاية مغ سشة 
ستحجاث قاعة ػحات، كاىتساـ بالفغ التذكيمي الجدائخؼ كاقتشاء المستقالؿ، فقاـ باإلااللمستحف بعج 

دمحم ججيجة مخررة لمفغ الجدائخؼ كمغ الفشانيغ التذكيمييغ الحيغ دخمت أعساليع ىحا الستحف نجج 
الجيغ، عبج هللا بغ عشتخ، عبج هللا قخماز، أدمحم إيدياخع، دمحم خجة، دونيذ  باية محي، أكدػح

 44.خخيغوفشانيغ آ مارتيشاز،شكخي مدمي

اتيجي ستخ ، كيقع في مػقع ا1930ك سشة  1928، بشي ما بيغ سشة لعاصسةبالجدائخ ا الستحف يػجج  
، كيحتػؼ عمى العجيج متحف لمفشػف الجسيمة في إفخيؿيا حخ، كيعج أعطعكجسيل، حيث أنو يصل عمى الب

عساؿ ى يػمشا ىحا، ىحه األمغ األعساؿ الديتية كمجسػعة مغ األعساؿ مغ نياية القخف الخابع عذخ إل
جارس كالحقب الدمشية كيتزسغ مجسػعة مغ أعساؿ الشحت، الحفخ كالخسع ككسا تػجج تعخض حدب الس

  45.مكتبة ضخسة مغ الكتب

 :السجرسة العميا لمفشػن الجسيمةه. 

ترخا عمى األكركبييغ كلع يكغ كبجأت بتعميع الخسع ككاف التعميع مق ،1840تأسدت السجرسة عاـ   
العالية كنطسػا  اتالكفاء ذكؼ اما تخخج العجيج مغ الفشانيغ ع 40لتحاؽ بيا، كبعج باستصاعة العخب اال

سسيا إلى السجرسة الػششية الجدائخ كدكؿ أكركبية، ك بعجما اشتيخت السجرسة غيخكا ا معارض في
كركبية في السدتػػ الجراسي كالذيادات السقجمة، كفي سشة مفشػف الجسيمة لتزاىي السجراس األل
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.60،61المرجعالسابك،صالحركة التشكٌلٌة المعاصرة  بالجزائر، ٌنظر،إبراهٌممردوخ، 
43

 Voir, Founoune art média, https://www.founoune.com/index.php/jean-de-maisonseul-
1912-1999-le-grand-combat-1947-estimation-15000-20000-e/., Vu le 05/04/2020, à 
16 :13. 

44
.183ٌنظر،معمرلرزٌز،المرجعالسابك،س 

45
.50المرجعالسابك،صالحركة التشكٌلٌة المعاصرة بالجزائر، ٌنظر،إبراهٌممردوخ، 
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جدائخييغ بالجراسة أكبخ كأجسل عمى الػاجية البحخية لمسجيشة، كسسح لم نقمت السجرسة إلى بشاية ،1907
عتساد نسصيغ في التجريذ أحجىسا خاص باألكركبييغ يتمقػف فييا دراسة كاممة كشاممة فييا كلكغ تع ا 

كاآلخخ خاص بالجدائخييغ كؼيو تجرس الفشػف الحخؼية، كبعج نياية السذػار الجراسي يتخخج األكركبي 
خندا لتحخيخىا مغ الشازية، كبعج اف بيشسا الجدائخؼ بختبة حخفي، كبعجما شارؾ الجدائخيػف مع فبختبة فش

نتياء الحخب العالسية الثانية شالب الجدائخيػف بالسداكاة في التجريذ، فاستجابت الدمصات الفخندية ا
في السعارض األكركبية، ك لصمباتيع كتغيخ نطاـ التعميع، كبجأت أسساء جدائخية تتفػؽ كتتألق بقػة محميا 

عدزت السكتبة التذكيمية، كمغ  الء في تخؾية فغ الخسع بالسجرسة، كقجمت مؤلفات متخررةكساىع ىؤ 
سجرسة قصبا فشيا كغيخىع،  كبعجىا صارت الدمحم تسام ، كومرصفى بغ دباغ، دمحم وعسخ راسع الءىؤ 

مغ الػشغ كمغ مختمف الجكؿ، فتقخر ستؿباؿ كل الصالب الحيغ كانػا يمجأكف إلييا كبيخ كلع تدتصع ا
كرغع أّف  1957ك 1954بشاء مجرسة كاسعة كعرخية كدامت عسمية التييئة ثالث سشػات بيغ سشة 

يا بقيت تدتقبل الصالب كأحجثت نطاما أنّ  إالّ  1962 -1954ستقالؿ انصالقيا صادؼ حخب اال
كالشحت، كالفشػف اإلسالمية  ججيجا في التخررات مغ فشػف جسيمة كتتزسغ الخسع الديتي كالسائي

لجيكػر، كأخيخا اليشجسة السعسارية تخز السباني كفشػف ا ،كتذسل السشسشسات، الدخخفة كالخط العخبي
دمحم خجة، باية محي الجيغ، شكخي ، أدمحم إيدياخعف مشيع رعػ ف باكفي ىحه الفتخة ضيخ فشانػف جدائخيػ 

نصمق التججيج كالتصػيخ في الشطاـ الستقالؿ اكآخخكف، كبعج ا مارتيشاز مدمي، عمي خػجة ودونيذ
التعميسي كأضيفت تخررات أخخػ مثل الفشػف التخصيصية، كتاريخ الفغ، كجخػ تغييخ ـيكمي كبيخ 

شػف الجسيمة كالفشػف اإلسالمية كأصبحت الفشػف السعسارية تجرس في مجرسة مدتقمة، كتعدزت بخامج الف
إلى السجرسة العميا لمفشػف  1985لسجرسة مخة أخخػ في عاـ سع اباستخجاـ الػسائل العرخية، كتغيخ ا

ضيخ  1990-1980 ما بيغالجسيمة، كالصالب بعج تخخجو يتحرل عمى شيادة معتخؼ بيا دكليا، ك 
كغيخىع، كحتى اليػـ مازالت دمحم بػكخش ، كحديغ زياني جيل ججيج تألق عمى الداحة الفشية مثل

ـ بتكػيغ مجسػعة كبيخة مغ الفشانيغ في مختمف السجاالت يداىسػف السجرسة العميا لمفشػف الجسيمة، تقػ 
 46بجكرىع في إثخاء الداحة الفشية كالفكخية في الجدائخ.
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،عاما من اإلبداع 571مدرسة الرسم" فً الجزائر..ناصرالدٌنالسعدي،"ٌنظر، 

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9e424320-d893-4218-bb15-04d3ec3c0b1e،

.14:48علىالساعة06/04/2020لوحظٌوم
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  :العذخية الدػداءو. 

، ضيخت األحداب الدياسية كضيخ عمى الداحة حدب الجبية اإلسالمية 1989ؼيفخؼ  23في     
فتجخل  ،بعجما فاز عجة مخات في اإلنتخابات البخلسانية لإلنقاذ كالحؼ لقي تخحيبا مغ شخؼ السػاششيغ

الجير ليسشع ذلظ، مسا أدػ إلى ضيػر نداعات بيغ الجير كالجبية اإلسالمية لإلنقاذ، فتكػنت 
جساعات إسالمية إتخحت مغ الجباؿ قاعجة ليا، كششت حسمة مدمحة ضج الحكػمة كمؤييجييا، ك بجأت 

غ اـ األكؿ رجاؿ الذخشة كالجير، كبعجىا إغتياالت ضج الفشانيإغتياالت متدمدمة استيجفت في السق
غتياؿ الكاتب كالرحفي شاىخ جاككت كمجيخ مجرسة الفشػف الجسيمة كالسثقفيغ كالرحفييغ، فقامػا با

ضصخارا ألنيع كانػا ميجديغ مغ الفشانيغ الجدائخييغ لميجخة ا ػ بالعجيجا أدّ سّ م بشو،كا أنحاؾ دمحم عدمة
 شكخؼ مدمي.    بالقتل كمشيع

 :ثخ اليػية اإلفخيكية في فغ شكخي مدميأ  .2

 الديخة الحاتية لمفشان شكخي مدمي 1.2

 08، رساـ مػىػب، نحات كخدفي، كلج يػـ مدمي شكخؼ    
 47، في كسط عائمة مغ السثقفيغ كالسػسيقييغ،1931نػفسبخ 

، لع تدتصع اكبسا أف فارؽ الدغ بيشو كبيغ أخيو كاف متقارب
التكفل بصفميغ لسخضيا بسخض القمب، فأرسمت شكخؼ  كالجتو

، كقج كاف  أيزا عائمة فشيةكعائمتو كانت مثقفة كمتستعة بالخكح الػششية ك مدمي إلى ججتو لمتكفل بو، 
مدمي يحب الخسع مشح شفػلتو فكاف يخسع في مشدؿ ججتو في أكقات فخاغو، كقج تعخؼ عمى الفشاف 

ه سشا عشجما كججه في إحجػ األماكغ مع مدشجه يرػر أحج يمذ الحؼ كاف يكبخ  التذكيمي بذيخ
عبج الحميع الحؼ عمق بحىشو، حيث كاف كل مغ  السداجج العخيقة بتمسداف فتأثخ مدمي بيحا السذيج

 48.مغ الفشانيغ السعخكفيغ أنحاؾ في تمسداف كأراد مدمي أف يكػف مثميساىسر وبذيخ يمذ 
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 Voir, Chokri Mesli , Peintre et Passeur de rèves, Un Film Documentaire, Mostéfa 
Djadjam. 
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 :أ. الخحيل إلى الجدائخ العاصسة

ستعسارية تجاه رجاؿ األعساؿ ات السالية السختبصة بالدياسة اال، كبدب الرعػب1947عاـ في   
ستقخار بالجدائخ العاصسة في القربة، ككاف حمع شكخؼ خييغ، انتقمت عائمة شكخؼ مدمي لالالجدائ

مدمي أف يربح شيارا كلكغ السدتعسخ ال يدسح لمعخب كالدكاف األصمييغ بستابعة كدراسة ىحا 
بسداعجة السيشجس السعسارؼ صجيق العائمة " راسة السيكانيظ فخفزت أمو ذلظ، ك ، ثع أراد دالتخرز

، تع تدجيمو في مجرسة الفشػف الجسيمة في قدع اليشجسة السعسارية، كبجكف عمع Bouchama بػشاما"
بعج نياية  و إالّ ، كعائمتو لع تعمع بتػجيدمحم راسعالعائمة تػجو لجراسة الخسع ككاف أستاذه الفشاف التذكيمي 

 49التخرز. العاـ الجراسي لمدشة الثانية، ككاف شكخؼ مدخكرا كمقتشع بيحا

شارؾ بمػحتيغ لسشاضخ شبيعية في صالػف الفشانيغ الجدائخييغ كالسدتذخقيغ، كمابيغ  1950في سشة   
حة ككحلظ تكػيشو عمى يج مختمف األساتدمحم راسع كاف أكؿ تكػيغ لو عمى يج  1951ك  1948سشة 

 Algerبسجرسة الفشػف الجسيمة بسجيشة الجدائخ، كمذاركتو في حخكة أفكار اإلنعتاؽ حػؿ جخيجة 
Républicain  مجمةك Soleil شارؾ في  1951كفي نفذ الدشة  50إنذائيا، ساىع في التي

ديح يدترخخ سالكتحرل عمى جائدة عمى لػحتو " الجدائخييغ كالسدتذخقيغ  لرالػف  48الصبعة 
مع مجسػعة مغ الفشانيغ كالذعخاء مع كاتب  51"، كسا ساىع في تأسيذ الفػج شابمكعق تحت قرف

 51.وأخخون  ياسيغ ولػعيل

، سافخ إلى باريذ، كدخل السجرسة الػششية لمفشػف الجسيمة ككانت 1962ك  1954كما بيغ سشة    
 .كؿ نػفسبخ السجيجةىحه السخحمة جج حداسة، بحيث كانت فييا أحجاث سياسية كتاريخية بانجالع ثػرة أ

اؿ في صفػؼ جبية التحخيخ الػششي كانت مخحمة كؿ معخض لو في باريذ ثع تفخغ لمشزشارؾ في أ
كشارؾ في  52األمخيغ ما بيغ حبو لمفغ كبيغ كاجبو نحػ الػشغ، ىصعبة بالشدبة لسدمي فقج عان

فخاد عائمتو الحيغ تع لجفاع عغ أعمى شمب جبية التحخيخ الػششي، كبعجىا قاـ با إضخاب الصمبة بشاء
تدكج  1957، كفي نفذ الدشة 1957، كأخػه أميغ في سشة 1956فزيمة في سشة  عتقاليع، أختوا 
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. 1964كالصالؽ مشيا سشة ، الفشػف الجسيمة  في مجرسة Guinard Nicoleقشار نيكػؿ  مغ زميمتو
 ى في الفشػف التذكيمية،ستأنف دراستو في مجرسة الفشػف الجسيمة بباريذ كتحرل عمى السختبة األكلا

كربصتو  53نتقل إلى السغخب كبالزبط الخباط أيغ إشتغل كأستاذ لمخسع،ا، 1962ك  1960كمابيغ 
، كفي صػفياكلجت إبشتو  1962ك في جػيمية  أحسج شخقاوي صجاقة مع الفشاف التذكيمي السغخبي 

لمفشػف الجسيمة، كقاـ بتأسيذ اإلستقالؿ عاد إلى الجدائخ كاشتغل كأستاذ لمخسع في السجرسة الػششية 
 ذأكشاـ مع صجيقو دكني ، كشارؾ في تاسيذ حخكةUNAPاإلتحاد الػششي لمفشػف التذكيمية 

، ميالد ابشو شارؽ كفي سشة 1968كفي  Annickأنيظ ، تدكج مغ 1967، كفي سشة 54مارتيشاز
خيقي األكؿ بالجدائخ، ، كمف باإلشخاؼ عمى معارض الفشػف التذكيمية في السيخجاف الثقافي اإلف1969
كاف تشطيع السعخض الثاني لجساعة أكشاـ، ككانت الدشػات السػالية لمبحث كالشذاشات  1971كفي 

 55البيجاغػجية كالسذاركة في السعارض داخل كخارج الػشغ.

، قاـ بخحمة دراسية إلى الػاليات الستحجة األمخيكية، كعخض أعسالو مع مجسػعة مغ 1982كفي   
كانت مطاىخات  1988كاششصغ، كفي أكتػبخ يػيػرؾ كساف فخانديدكػ كأشمشصا ك فارقة في نالفشانيغ األ

تجسع الفشانيغ )  RAISرايذ" قسعيا بذجة ككاف مدمي مغ مؤسيدي " الجدائخ عشيفة كالتي تعّ 
، قخر الخحيل إلى السشفى بعج 2009ك  1994(، كمابيغ سشة والسثقفيغ والعمسييغ ضج التعحيب

حسج عدمة السجرسة الػششية لمفشػف الجسيمة أغتياؿ مجيخ كالعشف في البالد، كا  التصخؼ تراعج أعساؿ
اشتغل ك كاف مدمي رئيديا الذخفي، ك  مة،كابشو رابح، كقج أسدت أنيدة عدمة أرممة الفقيج جسعية عد

 56مشح ذلظ الػقت في فخندا كشارؾ في عجة معارض.

 إكتداب لقب مدمي اإلفخيقي 2.2

ؼ مدمي درس في مجرسة الفشػف الجسيمة بباريذ، كتحكؽ الفغ العالسي بكل أشكالو، بسا أف شكخ    
تأثخ باإلتجاىات الفشية الحجيثة التي سعت إلى التججيج، فعشجما عاد إلى الجدائخ كىي مدتقمة أراد أف 
 يبحث عغ أصػؿ كجحكر الفغ الجدائخؼ، فػجج ىحا الفغ الحؼ يبحث عميو مدتسج مغ السػركث الثقافي
مغ حيث الخمػز التي تسأل ججراف الصاسيمي، كالستػاججة في الجدج كفي األكاني الفخارية، في السالبذ 
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كالدرابي، فأحيا شكخؼ مدمي ىحه الخمػز في لػحاتو كقجـ ليا حجاثة مغ خالؿ الفغ التذكيمي 
 .ئخستعسارؼ في الجداية الفغ الجدائخؼ ىػ الػجػد االالسعاصخ، ككحلظ ما حفده إليجاد ىػ 

ىػ ما سسح ببمػغ درجة الػعي بالحات كتحخيخ شاقة التعبيخ ككاف الكفاح ضج الػجػد اإلستعسارؼ   
 .عغ اإلحداس

،  عانت كيالت االستعسار ككانت تدعى لمحخية فكانت القارة اإلفخيؿية بالشدبة إلى مدمي، قارة  
السديح يخ ذلظ في لػحتو " فالتاريخ كاإللتداـ الدياسي، ىسا مغ دكاعي العسل الفشي لسدمي كيط

" فكانت ىحه المػحة ردا عمى أفعاؿ فخندا الذشيعة، حاكؿ اإلستعسار قرف قشابمع يدترخخ تحت
ستقالؿ عاد الفغ اإلفخيقي يبو كسياسة اإلستذخاؽ، لكغ مع االاإلفخيقي بفخض أسال شسذ الثقافة كالفغ

بحيث سعى الفشانػف السحخركف لبياف أكشاـ  إلى الػجػد ككاف بياف أكشاـ كجليل عمى الػحجة اإلفخيؿية،
البحث في عسق الثقافة اإلفخيؿية التي تتزسغ عمى عجد ال يحرى مغ األشكاؿ الخمدية، كذلظ الثخاء 
 الزارب بجحكره إلى القجـ، كىحا ما حاكؿ فشانػا أكشاـ ربط الرمة بو، أؼ الخبط بيغ الذساؿ كالجشػب،

كيػف الل التخاث العخيق لمشقػش والخمػز السشقػشة في إستعادة الساضي مغ خكذلظ عغ شخيق 
رغع تعاقب الحزارات، ورغع الغدوات والتأثيخات األجشبية  الصاسيمي، والتي حافطت عمى استسخاريتيا

الستعجدة إال أن ىحه العالمة الدحخية حافطت عمى وجػدىا مغ خالل العشاصخ التذكيمية السختمفة 
رمػز وأشكال ىشجسية وكتابة، والمػن السدتػحى مغ الصبيعة، فتعج  التي زيشت أعسال الحخفييغ مغ

الخابط الحي يخبط القارة اإلفخيكية مغ الذسال إلى الجشػب، فكان ىجف جساعة أوشام مغ مغ فشانيغ 
وشعخاء تحريغ ىحا السػروث الثقافي مغ خالل األعسال الفشية والحفاظ عميو مغ ليسشة 

اـ، مدتػحاة، مغ كشع الجدج كىي كتابة مخصػشة عمى البذخة، كىػ كىحه التدسية أكش 57،السدتعسخ
كىػ شيادة حؿيؿية كصادقة عمى تصػر   58غذاء رقيق كدقيق مفعع بالحيػية، يحسي كحجة الجدع،

ىػ التحخر إليو الشدبة ف ،اإلنداف ثقاؼيا كحزاريا كالتعبيخ عغ ىػيتو ككيشػنتو ككجػده الحزارؼ 
، ، فيي عالمة سيسيػشيؿية كثقاؼية دالة عمى اليػية كالشزاؿ كالتحخرالػجػدؼ كالتعبيخ عغ الحات

ىحا الػشع إلى حج اليػـ يسيد الذعػب اإلفخيؿية، فيحا الػشع عخفتو الذعػب البجائية كنقر في كمازاؿ 
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فيػ رمد سحخؼ  الرخػر كالكيػؼ، كزيغ بو الجدج كانتقل إلى األكاني الفخارية كالدرابي كالسالبذ
 مشح ىحا اإلسع ليحه الحخكة الفشية لسا يحتػيو مغ أبعاد تاريخية كثقاؼية. ليحا كقػؼ 

ؼبالشدبة لذكخؼ مدمي الػشع ىػ محل الحاكخة يخبط الرمة بسجسػعة ثقاؼية، يدخخ بؿيسة حامية   
كيعتبخ صيغة سحخية ليا فعل التعػيحة أك القجكة الحدشة كىجؼ الفشانيغ مغ حخكة أكشاـ ىػ استخداد 

 .مػز التي تعتبخ ركح السجتسعىحه الخ 

 :1969الثقافي اإلفخيقي في الجدائخ السيخجانأ. 

كار التحخر ، عشجما كانت تحت رحاب أف1969نطع السيخجاف الثقافي اإلفخيقي في الجدائخ سشة   
إلبخاز الػحجة اإلفخيؿية، ة، فشطع في سياؽ حخكة االنعتاؽ ك ستعسار كالجكؿ الغخبيالسػلػدة مغ سيصخة اال

ستعسار، كسا ىػ الحاؿ بالشدبة اإلفخيؿية التي كانت تحت كشأة االفانعقج بسذاركة العجيج مغ الجكؿ 
فقجمت ىحه الجكؿ إلى الجدائخ سعيا لفخض حقيا  ،ناميبيا وأنغػال وغيشيا وبيداولحخكات التحخر في 

" التي كانت حاليا" اإلتحاد اإلفخيقي في تقخيخ السريخ، كنطع تحت ضالؿ مشطسة الػحجة اإلفخيؿية 
عاما مغ سيصخة اإلستعسار الفخندي  132تدعى لتحخيخ بمجاف إفخيؿيا ككانت الجدائخ السدتقمة بعج 

 كحخب إستقالؿ كششي مثاال لكافة بمجاف القارة.

(، السيخجاف اإلفخيقي بالجدائخ مخخج ومرػر أمخيكي)  William Kleinعشجما صػر كليع كاليغ    
صار أسصػرة في الػقت الحاضخ، فإنو أضيخ التزامغ كاألخػة السػجػدة بيغ ، كالحؼ 1969في عاـ 

مغ الذساؿ إلى الجشػب، كمغ الذخؽ إلى الغخب، كأضيخ الثخاء الحؼ تدخخ بو الخمػز التي األفارقة كل 
جسعيا السيخجاف تحت راية القارة: لػحات األجداد السخسػمة بعشاية، كالػشع الحؼ كاف ما يداؿ عمى 

الكثيخ مغ الشداء الجدائخيات كقتحاؾ كأقشعة الخقز كأكػاـ الجػاىخ التي ترػر السشسشسات كجػه 
اليشجسية لمتقاليج لقج أضيخ إلى مجػ كانت الخمػز اإلفخيؿية تحسل مغ معاف، رمػز جساعية كرمػز 

  59األلػاف.متعجدة 

ف ىحا السيخجاف بالشدبة بسعخض الفشػف التذكيمية كتشطيسيا، فكا ىتساـكقج كمف شكخؼ مدمي باال  
، 2009يجتسع في كحجة كاحجة، كفي  ،لذكخؼ مدمي بسثابة الحمع الحؼ يتحقق لخؤيتو لمتخاث اإلقخيقي

كانت الصبعة الثانية لمسيخجاف اإلفخيقي، كنطخا لجكر شكخؼ مدمي الفعاؿ في إنجاح السيخجاف الثقافي 
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لمفغ الحجيث والسعاصخ في الجدائخ فقج أقيع لو معخض في الستحف الػششي اإلفخيقي األكؿ، 
وذلظ لتكخيسو واإلشادة بأعسالو كػنو مؤسذ لمفغ الحجيث في الجدائخ   « MAMA »العاصسة 

كزيشت  60"،والسجافع عغ القزية اإلفخيكية وقزايا التحخر وكان عشػان السعخض " مدمي اإلفخيقي
ختقالي كالتي تعبخ عغ تاريخ القارة التي حسمت األلػاف األصفخ كاألحسخ كالبلػحاتو ركاؽ السعخض ك 

مغ الثقافات اإلفخيؿية كالتي تػحجت لمتعبيخ عغ مػركثيا  اإلفخيؿية كثقافتيا،  فكاف ىحا السيخجاف مديج
كلمتعخؼ عمى إبجاعات اإلنداف اإلفخيقي كالكذف عمى اليػية اإلفخيؿية مغ خالؿ تقاليجىا،  الثقافي

يا في الحخية كالتحخر مغ قيػد االستعسار، فكاف كالتعبيخ عغ  حقتخاثيا كعاداتيا الشادرة كالستسيدة 
ىي نفذ ء عمى ىحه الثقافة العخيقة، ك كالقزا اليػية ستعسار الحؼ حاكؿ شسذبسثابة رد عمى اال

أثبت ذلظ مغ ي كدافع عشيا، فكاف دائسا يذعخ بانتسائو اإلفخيقي ك السبادغ التي أدركيا شكخؼ مدم
" ندبة لمسعخض الحؼ أؾيع لذخفو في الستحف الػششي مدمي اإلفخيقيو لقب "خالؿ أعسالو كقج مشح ل

لمفغ الحجيث كالسعاصخ بالجدائخ العاصسة بسشاسبة الصبعة الثانية لمسيخجاف الثقافي اإلفخيقي لدشة 
يػية اإلفخيؿية عتخاؼ بأعسالو كما حسمو ىحا الفغ مغ رمػز تذكيمية تعبخ عغ ال، كذلظ لال2009

 لعخيق.كتاريخيا ا

 اليػية اإلفخيكية في أعسال شكخي مدمي 3.2

عاش شكخؼ مدمي في كسط عائمة مثقفة كمشاضمة، كتمقى تعميسو لفشػف الخسع عمى يج دمحم راسع  لقج  
سػف الخسع عمى الصخيقة اإلغخيؿية الجدائخؼ كمجسػعة مغ األساتحة الفخندييغ كالحيغ كانػا يعمّ 

قػاعج الكالسكية في الخسع، فكاف شكخؼ مدمي دائسا يتداءؿ عغ عمى ال اعتساداكذلظ  ،كالخكمانية
ستعسار ػماتو األكلى تعبخ عغ جخائع االاليجؼ الحؼ كاف يدعى إليو مغ خالؿ الخسع، فكانت رس

ساقية " كلػحة " السديح يدترخخ تحت قرف قشابمكعكمايخاه مغ تعحيب، كمغ ىحه المػحات لػحة " 
، كميا رسػمات عبخت عغ مدانجتو لمثػرة كنزالو (112،113) ممحق الرػر ص" سيجي يػسف

الدياسي، كبعجىا انتقل لمجراسة في أكاديسية الفشػف الجسيمة بباريذ، كاستسخ في مدانجتو لمقزية 
كاف  و، كفي الػقت نفد1954ا بمغت الثػرة أكجيا في سشة الػششية بالعجيج مغ الخسػمات خاصة لسّ 

، ككانت كميا حخكات سعت إلى التججيج  عشج الغخبجيثة التي ضيخت بالسحاىب الح اشكخؼ مدمي متأثخ 
كالتخمز مغ قػاعج الخسع الكالسيكي، كقج تأثخ بالعجيج مغ الفشانيغ السججديغ كمشيع الفشاف التذكيمي 
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ع شكخؼ مدمي بيحه الثقافة الفشية، تػلجت لجيو الخغبة في البحث اإلسباني بابمػ بيكاسػ، ؼبعجما تذبّ 
د عغ الفغ التذكيمي الحؼ خّمفو االستعسار، كخاصة بعج بتعاالفغ التذكيمي الجدائخؼ كاالىػية عغ 

 ستقالؿ الجدائخ كعػدتو إلى أرض الػشغ.ا

نتساءه إلى القارة اإلفخيؿية كما تحسمو ىحه القارة مغ مػركث ثقافي عخيق، خؼ مدمي افقج أدرؾ شك   
ستعسميا أسالفشا غ ىػية ىحا الفغ في الخمػز التي اث عفقاـ مع مجسػعة مغ الفشانيغ الجدائخييغ بالبح

مغارات الكيػؼ، كالػشع عمى األجداد، كصػال إلى الخمػز كاألشكاؿ اليشجسية التي استعسمت في  في
الػعي حخكة تذكيمية أشمق  األكاني الفخارية كالدارابي كالتي ضيخت في أعساؿ الحخفييغ، فشذأ عغ ىحا

ستخجاع ماىػ مفقػد كمدمػب مغ شخؼ السدتعسخ التسدظ باليػية اإلفخيؿية كاجفيا سع أكشاـ، ىعمييا ا
ككاف شعارىع الخمد أقػػ مغ القشابل،  ،كالتي تعج ركح السجتسع اإلفخيقي ،كذلظ عغ شخيق الخمػز

استعسمػىا في لػحات إلفخيقي عامة، فقامػا بإحياءىا ك فأدركػا مجػ أىسيتيا لجػ الذعب الجدائخؼ كا
 عصت لمفغ الجدائخؼ سسة الحجاثة.  تذكيمية أ 

 التي تحسميا لػحات شكخؼ مدمي نجج:كلسا نأتي إلى العشاصخ التذكيمية اإلفخيؿية    

 :رمد السخأةأ. 

ضيخت السخأة العارية بذكل كبيخ في لػحات شكخؼ مدمي، كالتي حسمت في عخييا العجيج مغ   
الصبيعة كالجساؿ، فعبخ الفشاف عغ مكشػناتو التأكيالت، الخرػبة كالحب كالجشذ، الػشغ كالحياة ك 

الفكخية كالشفدية، خاصة مع ضيػر الحخكات التحخرية كالسقاكمة في الفغ التذكيمي، اتجو الفشاف لمتعبيخ 
عغ اليػية الػششية كاإلفخيؿية كاخترار نزاؿ شعب بأكسمو، مغ خالؿ تحسيل السخأة مفخدات الخمػز 

لقػميات، فاتدعت دالالت السخأة عشج الفشاف فعبخت عغ أسصػرة الذعبية، كاحياء التخاث كشقػس ا
يعجكف مغ الذعػب اإلفخيؿية كعخفػا  السمكة تيغ ىيشاف* التي حكست شعػب الرحخاء الصػارؽ كالحيغ

والحيغ يعتقجون أنيع يشحجرون مغ ججة عطيسة، بشت دولة قػية، وتخكت مججا بكتابة التيفيشاغ، " 
بحيث يعتبخكف  61،شاخرة في اليقار وكيػف "أبالدا" بذسال الجدائخ حاليا"شػاىجه  مؤثال، ال تدال

ىحه السخأة مغ أسالفيع كىي رمد لمحكسة كالعبقخية كالذجاعة، فيي أسصػرة السمكة تيغ ىيشاف التي 
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،2014منالهوٌةإلىالمضٌة،المركزالمورٌتانًللدراساتوالبحوثاإلستراتٌجٌة،الطوارقاكناتهولدالنمرة، 

.51ص
تٌنهٌنان*مركبمنجزئٌن)تٌن.هٌنان(،لفظمنلهجةالتماهانالمدٌمةتعنًبالعربٌة"ناصبةالخٌام".
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عية، فشجج أيقػنة ىحه السمكة حاضخة في جتساالرحخاء الصػارؽ كنطست حياتيع االحكست شعػب 
 مػز التيفيشاغ، الدخارؼ كاألشكاؿ اليشجسية السختمفة كاأللػاف الخممية.أعسالو مغ خالؿ ر 

ككسا عبخت السخأة عغ بشية فكخية، مختكدة عمى شقػس كمعتقجات افخيؿية، بحيث ضيخت في لػحات   
شكخؼ مدمي في شكل الصػشع بأشكاؿ كألػاف ىشجسية مختمفة، فأخخج شكخؼ مدمي رمدية السخأة إلى 

 كي تاريخ بمج كشعب.معاني متعجدة تح

 ب. الخمػز واألشكال اليشجسية:

استخجـ العجيج مغ الخمػز كاألشكاؿ اليشجسية، سػاء الخمػز السدتػحاة مغ قج نجج شكخؼ مدمي   
تتزسغ لػحاتو العجيج تخجمة في تدييغ الجدج، ككسا الحخؼ العخبي أك الخمػز السد كتابة التيفيشاغ، أك

صيالت، مثمثات كدكائخ كالتي نججىا خاصة في الرشاعة التقميجية مغ األشكاؿ اليشجسية مغ  مدت
عشج العجيج مغ الذعػب اإلفخيؿية  مػجػدة ىحه األشكاؿ كالخمػزخبخ، كفي تدييغ مشازليع، ك لذعػب الب

فقج أدرؾ شكخؼ مدمي مغ خالؿ استعسالو ليحه الخمػز مجػ  تقاليجه كمعتقجاتو،عامة كل حدب 
يعبخ الفغ اإلفخيقي عغ د تاريخية كأنتخكبػلػجية، فمدؽية كديشية كركحية بحيث" أىسيتيا كماليا مغ أبعا

ىػية جساعية أوال، ثع ىػية شخرية فيػ نتاج لفكخ ومعتقجات السجتسع ككل واإلشارات والخمػز 
تحسل معان خاصة ألعزاء مجتسعات محجدة، تعبخ عغ شقػسيع وسحخىع وحياتيع اليػمية وما 

 62 .يؤمشػن بو

 مػن في أعسال شكخي مدمي:ال. د

األلػاف في لػحاتو تعكذ البيئة اإلفخيؿية  يمعب المػف دكرا ىاما في أعساؿ شكخؼ مدمي بحيث أفّ    
فيي تعبخ عغ مجتسعو كانتساءه، فسغ خالؿ األلػاف في لػحاتو  ،مغ صحخاء، تزاريذ كجباؿ كسيػؿ

بي كالبشي يطيخ تقجيدو لمخمػز كاألشكاؿ المدشا انتساءه الجدائخؼ كاإلفخيقي، فاستعسالو لمػف الحى
السػجػدة في كيػؼ الصاسيمي، كاستعسالو لأللػاف، األحسخ، البختقالي، األصفخ،األزرؽ كاألخزخ 
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مجلة، الفن اإلفرٌمً وتوطٌفها فً التصمٌم الداخلً للمنشآت السٌاحٌة المٌم الجمالٌة لرموزهالةصالححامد، 
،الجمعٌةالعربٌةللحضارةوالفنون،الماهرة،10،العدد3العمارةالفنون،للدراساتوالعلوماألنسانٌة،المجلد

.648،ص2018مصر،الربٌع
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ية التي تتسيد بيا الخمػز كاألشكاؿ اليشجسية الذعبية كاإلفخيؿية، كسا أ كاألسػد يعبخ عغ ف األلػاف الدـا
 عالية مغ كآبة كحدف كغزب كتفاءؿ.نفىحه األلػاف تعكذ لشا حالتو اال

 

 

 

 



 
 

 
   

 
 

II .الجزائري المعاصر الفن التشكيلي 

 ) مسلي أنموذجا (.

 قخاءة تحميمية ألعساؿ الفشاف شكخؼ مدمي.. 1

السخأة مشطار اليػية اإلفخيؿية في أعساؿ شكخؼ . 2
مدمي.
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 تسييج:

العجيج مغ اإلبجاعات الفشية، يعّج شكخؼ مدمي مغ مؤسدي الحجاثة في الفغ الجدائخؼ، كقج قّجـ   
تسثمت في المػحات التجخيجية الخمدية، أيغ كضف مغ خالليا العجيج مغ األسذ كالجعائع الفشية، 
كالخسـػ الرخخية، الخمػز البخبخية، التخاث التقميجؼ، األحخؼ العخبية، كذلظ مغ أجل إحياء التخاث 

لعخبي كاإلفخيقي. ككانت أعسالو كّميا انعكاسا لسػقفو الجدائخؼ الستشػع القائع عمى االنتساء األمازيغي، ا
الثقافي كالدياسي، فالثقافي يتسثل في رغبتو في إحياء تخاث الدمف كالتػثيق لو، كنذخ الػعي بسجػ 
أىسيتو، كأّما الدياسي فسحاربة السدتعسخ، ككل ما خمفو مغ ثقافة فشية، كالخد عميو بمغة الخمػز كالتي 

تشاكلشا شخيقة سف في بياف أكشاـ، الخمد أقػػ مغ القشابل، كمغ خالؿ ىحا الفرل عّبخ عمييا الفشانػ 
مع شخح خصػات التحميل ككسا تشاكلشا لػحتيغ فشيتيغ مغ  Irwin Panofskiالتحميل إلركيغ بانػفدكي

أعساؿ شكخؼ مدمي لمتحميل، فاألكلى تحكي عغ رمػز الدمف، كالثانية تحكي عغ السخأة كؾيستيا 
عشج الفشاف كالسجتسع، حيث أبخزنا في كمتا المػحتيغ مطاىخ اليػية الجدائخية كاإلفخيؿية عامة  كمكانتيا

 بالشدبة لمفشاف.
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 . قخاءة تحميمية ألعسال الفشان شكخي مدمي

 في تحميل األعسال الفشية: Panofskiشخيقة بانػفدكي  .11

مع شمبتو نطخية دراسة األيقػنية  (م1929/م1866) Aby Warburgلقج شػر السؤرخ الشسداكؼ    
كاف مغ تالمحتو  Irwin Panofskiوإيخويغ بانػفدكي  [...]،« l’iconographique »الحجيثة 

كلقج أثخ بانػفدكي بيحه الشطخية في تاريخ الفغ خاصة في  [...] الشجباء ككاف مغ ركاد ىحه الشطخية،
عغ السزسػف  (forme)لذكل العسل الفشي ال يسكغ فرل ا كصخح قائال" في 20،63القخف 

contenu))  فتػزيع األلػاف كالخصػط كالطل كالشػر، األحجاـ كالسداحات رغع أنيا تطيخ لشا عخضا
 64و يجب أف نفيع ليا معشى أكثخ مغ برخؼ".أنّ  برخيا رائعا، إالّ 

 :ك قج عخض بانػفدكي في كتابو   

 l’Œuvre d’art et ses significations : « Essais sur les arts visuels »  
 ثالث مدتػيات لمتحميل األيقػني كذات أىسية أساسية لمعسل الفشي: 1955

 Pré iconographiqueالسدتػى األول:   أ.

 يتع تحجيج السػضػع األساسي لمػحة كشبيعتيا.في ىحا السدتػػ    

ػحة زيتية، زخخفة...إلخ (، تقجيع المػحة بجاية: العشػاف، الفشاف، تاريخ اإلنجاز، نػعية المػحة ) رسع، ل
) قساش، خذب، كرؽ، ججارية...إلخ (، لشتصخؽ بعجىا  les supportsثع تحجيج الػسائط السدتعسمة 

إلى السقاسات، مكاف الحفع، نػع العسل الفشي ) رسع تذخيري، مشطخ شبيعي، ممحسة تاريخية، 
يكػف ؼيو الػصف لسا سدح البرخؼ ك مػضػع أسصػرؼ أك ديشي، الحياة اليػمية ...إلخ ( كبعجىا يبجأ ال

تخاه العيغ مغ أشكاؿ شبيعية مثل أشكاؿ بذخية، حيػانات، نباتات، مشازؿ، أشياء ....الخ، كىحه 
األشكاؿ تحسل كتتستع برفات معبخة تسثل مػضػع الػصف كتكػف ىحه السخحمة قبل التصخؽ لمخمػز، 

 لقبمية.كال يػجج مذكمة في شخيقة عخضيا، فتعتسج عمى السعارؼ ا
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64
.46جعنفسه،صالمر 
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 L’iconographiqueالسدتػى الثاني:  ب.

في ىحا السدتػػ يكػف االعتساد عمى مرادر ثقاؼية كأدبية لتكػيغ فكخة حػؿ السػضػع، عمى     
، األشخاص كالجساعة الجالدة يسثمػف لميػناردو دافيشتذيسبيل السثاؿ في لػحة العذاء األخيخ 
إلى السشاسبة  فيشا يجب العػدة ،ىػ مػضػع ىحه الخمػز الخمػز في المػحة الفشية، كالعذاء األخيخ

 ، أؼ أنو في ىحه السخحمة يتع ربطالمػحة إلدراؾ مػضػع العسل الفشيرسست فييا ىحه  كاألحجاث التي
عغ شخيق االعتساد عمى  كذلظ ال يكػف إالّ في المػحة بقرة أك أحجاث معيشة،  األشكاؿ السخئية

 ية.معمػمات ثقاؼية كتاريخية كأدب

 L’iconologiqueالسدتػى الثالث:  ج.

كذلظ  ،يخػ بانػفدكي بأنيا مخحمة الغػص في السعاني الجػىخية لمعسل الفشي ،كفي ىحه السخحمة   
عغ شخيق تحميل الخمػز كاألشكاؿ السػجػدة في المػحة، كيدتعيغ فييا السؤرخ الفشي باألعساؿ الثقاؼية 

جتساعية لمفشاف كاستخجاميا لتحميل األعساؿ ؽية كالتصخؽ لمحياة اال، أراء فمدمثال: كثائق سياسية، ديشية
 65الفشية.

  :السخاحل الستبعة لتحميل عسل فشي2.1 

 Pré iconographiqueأ. السدتػى األول: 

 تقجيع العسل الفشي: 
 عشػاف العسل الفشي -
 الفشاف ) صاحب العسل( -
 تاريخ اإلنجاز -
 لخنػع العسل: لػحة، رسع، نحت، فديفداء...ا -
الخامات كاألدكات السدتعسمة: قساشة رسع، خذب، كرؽ، ألػاف مائية، زيتية، أكخيميظ،  -

 باستيل، قمع الخصاص، أقالـ ممػنة...الخ

                                                           
65 Voir,Edouard Barnoin, A propos de Panofsky : iconographie, sociologie, théorie de lart, 
revue Raison présente, n°6, Avril- Mai- Juin , 1968 , p. 84. 
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 األبعاد: الصػؿ، العخض، السداحة. -
 مكاف حفع العسل الفشي. -
الذكل الخارجي) مدتصيل كذكل السشطخ الصبيعي أكصػرة شخرية، دائخؼ،بيزػؼ...(   -

 التػؾيع في العسل الفشي. كالحجيث عغ
ىل العسل تذخيري؟) نتعخؼ بديػلة عغ ماىػ ضاىخ عمييا( أك مجخدة ) مجسػعة مغ  -

األلػاف، خصػط، أشكاؿ، مػاد مختمفة( بجكف تسثيل أشياء معخكفة، يػجج نػعاف مغ التجخيج: 
 قع(تجخيج ىشجسي كتجخيج غشائي تعبيخؼ) إما خصػط كأشكاؿ ىشجسية أك مداحات لػنية أك ب

إذا كانت تذخيرية يجب تحجيج نػعيا: شبيعة صامتة، لػحة شخرية، مشطخ شبيعي، لػحة  -
 .تاريخية، ديشية، أسصػرية، مذيج يػمي..

 كصف العسل الفشي كما تخاه العيغ مغ شخريات كرمػز كأشكاؿ. -

 L’iconographiqueب. السدتػى الثاني: 

  :اذا، أيغ، متى كيف(، كصف ماىي العشاصخ األساسية لمسػضػع؟ ) مغ، مالسػضػع
الذخريات ك البحث عغ األيقػنات كمجػ تذابييا مع الػاقع كالحجيث عغ الخمػز كاألشكاؿ 

 السعتسجة في المػحة كتحجيج العشاصخ التي تذيخ إلييا.
 عخيزة، مخكبة، بديصة، قػية، صمبة ليشة كمعشاىا الديكػلػجي كالحجيث عغ نػع الخصػط :

 الخ.ػدة في المػحة مغ مدتصيالت، مخبعات، دكائخ...األشكاؿ اليشجسية السػج
  التصخؽ إلى التػازف، التشاضخ، التكخار، الػحجة، التشػع، الحخكة، الدكػف، اإليقاع، التقديع

 الحىبي. 
  الفشاف؟ ىل المػحة ىل يػجج عشاصخ خارج اإلشار؟ ) مقدػمة باإلشار(، ىل ىي مغ اختيار

 ك يػجج عمييا تمف؟في حالة جيجة أ
 دتػػ األكؿ حتى السدتػػ التصخؽ إلى تختيب السدتػيات السػجػدة في المػحة مغ الس

 .الخمفي..
 خط األفق كخط األرض.تالشي: خصي، ىػائي، تحجيج نقاط الالسشطػر ، 
 رؤية أمامية، خمؽية، جانبية....التصخق إلى زوايا الخؤية بالشدبة لمعشاصخ التذكيمية : 
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 الحجيث عغ الخمػز كاألشكاؿ السػجػدة في المػحة : الذخريات أو العشاصخ السخسػمة
، إبخاز العشاصخ السيسة في العسل الفشي كاألكثخ أىسية، كضعية الذخريات بالشدبة كمعانييا

لتخكيب المػحة، السالبذ مغ حيث الشػع الذكل كالمػف، ىجؼ الفشاف مغ اختيارىا، كضعية 
حة، ذكخ التفاصيل الستعمقة بالذخريات الذخريات كاقفة، جالدة، مدتمؿية كدكرىا في المػ 
 أك العشاصخ السسثمة، السكاف، كمعشى كل كاحج مشيا.

 :شكاؿ ) ضخسة، ثقيمة، مخنة، نحيمة، أنيقة، ىديمة، مالئكية، ألكصف ا العشاصخ التذكيمية
جامجة، ىشجسية...(، التصخؽ إلى الترسيع ) أىسية الخط في الرػرة (، الحجيث عغ الذكل 

ثار األداة في الصالء، لسدة ) آبارزة ؼيو، الحجيث عغ لسدة الفشاف في الصالءكالخصػط ال
 ناعسة، خؽيفة، عخيزة، قػية، مزغػشة، عربية....(. 

 :ذكخ األلػاف الخئيدية، القجرة عمى كصف ألػاف المػحة  التزاد: ) فاتح/داكغ، األلػاف  األلػان
لػاف باىتة، ألػاف مذبعة، متػازنة، مسدكجة، أالجائخة المػنية، ألػاف الستكاممة، باردة/حارة(، 

متجرجة، سمع األلػاف ) لػحة األلػاف السدتعسمة مغ شخؼ الفشاف) األلػاف السديصخة، القػية، 
 لسدات لػنية/ تجرج األلػاف كالحجيث عغ سيكػلػجية األلػاف.

 :لساذا؟ ىل ىي شبيعية أك ك مػحة، ىل ىي مذعة؟ مشبع ضيػر الزػء في ال الزػء
 صصشاعية؟ أيغ تػجج الطالؿ؟ا
 :لساذا؟ ما ىػ خصخ رد ك  إلى مغ أراد الفشاف تػجيو ىحا العسل الفشي؟ عالقة الستمقي بالمػحة

  فعل الجسيػر؟
  مانػع العاشفة التي ييجؼ الفشاف إلى إضيارىا مغ خالؿ ىحا العسل الفشي؟ ماىػ اإلحداس أك

 لساذا؟ك الذعػر الحؼ يرجر مغ المػحة؟ 
 تحجث عمى الستحف الحؼ احتفع بالمػحة؟ كشخيقة عخضيامكانية الإ. 

 

 L’iconologiqueالسدتػى الثالث: ج. 

 تأويل المػحة: 
 لساذا رسع الفشاف ىحه المػحة؟رسالة العسل الفشي : 
 :عالقة العسل مع حياة الفشان وأفكاره 
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  .ماىي أفكار كمعتقجات الفشاف 
 ييا.ما ىػ التيار أك السجرسة الفشية التي يشتسي إل 
 ىل يػجج أعساؿ فشية أخخػ مذابية ليحا العسل الفشي؟ 
 كيف أضيخ الفشاف أىسية ىحه المػحة الفشية؟ 
 .لساذا يسكغ القػؿ أف ىحا العسل الفشي ذك ؾيسة سياسية/تاريخية/اجتساعية 
  ىل جاء الفشاف بذيء ججيج مغ خالؿ العسل الفشي؟ عغ شخيق ماذا اختمف عغ الفشانيغ

 عساؿ السػجػدة سابقا؟األخخيغ أكعغ األ
 الخاتسة: 
شخح كبجقة شخيقة العسل أثشاء التحميل، تػضيح الػسائل التي تع االعتساد عمييا، ككيؽية  -

 التحقق مغ السعمػمات الخاصة بالفشاف كالعسل الفشي.
 الشتيجة التي تع الػصػؿ إلييا بعج تحميل العسل الفشي كذكخ إحداسظ الخاص. -
ىل قاـ بعس الفشانيغ بشقل أك إعادة المػحة، أك نقل مػضػعيا، البحث عغ أقجمية المػحة )  -

 الصخيقة التي أنجدت بيا، أك العكذ، ىػ الػحيج الحؼ قاـ  بيحا الشػع مغ العسل؟(.
البحث عغ عسل أك أعساؿ مذابية لمػحة مغ أجل الخبط بيغ مياديغ فشية مختمفة/ أك فتخات  -

 إلييا.زمشية تاريخية، ما ىي العالقة التي تػصمت 
التحميل بعس إجخاءات   يل األعساؿ الفشية، فقج اعتسجتكباإلضافة إلى شخيقة بابشػفدكي في تحم -

سج عمى تفكيظ بشية العسل ىحا التحميل يعتصبيعة لػحات شكخؼ مدمي الخمدية ك نطخا ل ،الديسيائي
 فاليسيا" الديسيائيات مدراؾ دالالتو كليحا ذكخ الجكتػر سعيج بشكخاد* في كتابوالفشي كإ

الديسيائيات يجب أن تقػدنا في كل عسمية تحميل إلى انتاج معخفة، ال مجخد " " ...وتصبيقاتيا
بحيث يداعجنا   66."تحجيج مكػنات الػاقعة السجروسة ورصج تشػيعاتيا السسكشة الػقػف عشج

ة التحميل الديسيائي في الغػص في رمػز العسل الفشي، لفيسو كاكتداب معارؼ كمعمػمات ججيج
 عشو.
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والتوزٌع،،سورٌة،الالذلٌٌة،دارالحوارللنشرالسٌمٌائٌات مفاهٌمها وتطبٌماتهاسعٌدبنكراد،بتصرف، 
.56،ص3،2012ط
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 السخأة مشطار اليػية اإلفخيكية في أعسال شكخي مدمي. 2

  مالمح اليػية اإلفخيكية في تحميل لػحة مػكب األسالف1.2 

 

 ، مػكب األسالؼ(le Défilé des Ancêtres: )01الرػرة رقع

 
 " مدمي اإلفخيقي.catalogueالسرجر: كتالػج "
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  Pré iconographiqueأ. السدتػى األول: 

 جيع العسل الفشي:تق 
 عشػاف العسل الفشي: مػكب األسالؼ Le Défilé des Ancêtres   
 الفشاف: شكخؼ مدمي. -
 .1969تاريخ اإلنجاز:  -
 نػع العسل: لػحة تذكيمية. -
 الخامات كاألدكات السدتعسمة: ألػاف زيتية عمى قساشة. -
 67ستع.105/70األبعاد:  -
 مكاف الحفع: غيخ محكػر. -
  بيخيةالشػع: لػحة تجخيجية تع -

، كجاء تػؾيع الفشاف في يسيغ كأسفل ستع150/70جاءت لػحة " مػكب األسالؼ" في إشار محجكد   
، كسا ضيخت المػحة في ىيئة مدتصيل كالذكل MESLIالمػحة بمػف أحسخ، مدتخجما المغة الفخندية 

بارة عغ صػرة الحؼ تأخحه السشاضخ الصبيعية في الفغ التذكيمي، في حيغ أّف ىحه الرػرة السمتقصة ع
 مدمي اإلفخيقي. catalogueفتػغخاؼية لممػحة األصمية، أخحت مغ كتالػج 

تطيخ المػحة في تخكيب عسػدؼ، محّسمة بالعجيج مغ األلػاف كالخمػز، ما يعصي لشا إحداسا كشعػرا   
كاف بأنشا في عالع رمدؼ، فشخػ عمى اليسيغ جدسيغ، يبجكاف جدجيغ المخأتيغ محػرييغ ، فجعميسا يبج

في أشكاؿ ىشجسية تحسل ألػاف مختمفة، كفي كسط المػحة يطيخ شكل مثمثي يحسل العجيج مغ الخمػز، 
كفي قسة اليـخ يبجك شخز بالمػف األحسخ، يخفع يجيو إلى الدساء كيأخح شكل الحخؼ األمازيغي 

 الداؼ، كعمى اليدار في ضل ىحه األشكاؿ كاأللػاف تطيخ راية في أفق المػحة.
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 Catalogue, Mesli l’Africain, Op.cit, p.27. 
*سعٌدبنكراد:مفكروباحثوأستاذالسٌمٌائٌاتبكلٌةاألداب،جامعةالخامسأكدال،الرباط،المغرب،وهًمجلة

متخصصةفًالدراساتالسٌمٌائٌة.
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 L’iconographiqueدتػى الثاني: السب. 

" عمى العجيج مغ األشكاؿ اليشجسية كالخمػز، فشجج مػكب األسالفاعتسج شكخؼ مدمي في لػحتو "   
رمد السخأة، كالحخؼ األمازيغي الداؼ كرمد العمع، كأراد بيا التعبيخ عغ السػركث الثقافي الحؼ خمفو 

ؿ الجدائخ، في ىحه الفتخة سعى الفشانيغ  لمبحث ، بعج استقال1969األججاد، رسست ىحه المػحة سشة 
عغ فغ مغايخ لسا خمفو السدتعسخ مغ ثقافة فشية كفغ مدشجؼ، ضيخت جيػد الفشانيغ في تأسيديع 
لحخكة أكشاـ، كالتي كاف ىجفيا البحث عغ فغ يثبت اليػية الجدائخية كاإلفخيؿية، كيشبع مغ ركح 

ر العجيج مغ المػحات التي تعكذ ثقافة السجتسع كمغ بيغ السجتسع كمغ بيشيع شكخؼ مدمي، الحؼ صػّ 
 ".األسالف مػكبىحه المػحات لػحتو " 

مغ خالؿ رؤيتشا لمخصػط في ىحا العسل الفشي، تبجك أنيا خصػط حادة، قػية كصارخة، بحيث أّف   
تذابكة الفشاف استعسل مجسػعة مغ الخصػط العسػدية كاألفؿية، السشحشية، السشكدخة، السائمة، الس

كالستقاشعة، كالتي ساىست كميا في تحجيج الييكل البشائي لّمػحة، كفي تحجيج كل شكل عمى حجػ، 
بالثقة والدسػ واإلرتقاء وأما األفكية، والتي تػحي في معشاىا الديكػلػجي فشجج الخصػط العسػدية 

عسػدية، استخجميا  فشجج األشكاؿ جاءت كميا عمى استقامة ،68تعبخ عغ االستقخار والثبات واالتدان
الفشاف لتحجيج األشكاؿ كلمتعبيخ عغ الػجػد كالذسػخ لذخرياتو كأشكالو الخمدية، كأما الخصػط األفؿية 

     قػية الخصػط السػجػدة في المػحةجاءت لتحجيج خط األرض كخط األفق ك لتحجيج ـيكمة األشكاؿ كلت

السائمة فتعصي إحداسا كشعػرا  بالحخكة ككسا استخجـ  أيزا الخصػط السشكدخة كالسائمة، فأما   
بعجم االستقخار أو الياوية، والسشكدخة تػحي بالقدػة والعشف الستراعجة كاليابصة، كسا تػحي 

استعاف بيا الفشاف ليعبخ عغ حخكة كانديابية األشكاؿ، كسا تطيخ الخصػط الستػازية  كقج. 69والقمق
ستخجميا شكخؼ مدمي إلبخاز كلفت االنتباه لألشكاؿ كالستقاشعة لتعبخ عغ الثقة بالشفذ كالتحجؼ، ا

 السخسػمة كلتعبخ عغ رمػز األججاد .
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،لسمالفنونالتشكٌلٌة،كلٌةالفنونت الفنٌة فً رسوم بٌكاسواألبعاد النفسٌة للتحوال-ٌنظر،لاسمجلٌلمهدي، 

،ص2،2018،العدد26الجمٌلة،جامعةواسط،محافظةواسطالعراق،مجلةجامعةبابل،العلوماإلنسانٌة،المجلد

410.
69

المرجعنفسه. 
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كسا نخػ استعسالو لمعجيج مغ األشكاؿ اليشجسية كالسدتصيالت، الجكائخ كالسثمثات، كقج ربط الفشاف    
 ."" مػكب األسالفؼيسا بيشيا إلبخاز الذكل العاـ لمعشاصخ الغخافكية  السػجػدة في لػحة 

كنالحع أف ىشاؾ تػازف في تػزيع العشاصخ التذكيمية مغ اليسيغ إلى اليدار كمغ األعمى إلى   
حيث التذابو بيغ عشاصخ التذكيل كمشاشق الزػء كالطل، كيتجمى ذلظ يطيخ التػازف مغ ،  ك األسفل

ث ، كيحجىشاؾ اندجاـ أفّ  نخػ كسا مغ حيث ثقل األحجاـ  كخفتيا كبيغ السداحات سعة كضيقا، 
الحريمة الكمية  يعبخ عغ يػف عشاصخ العسل الفشي، بيغ االندجاـ حيغ يكػف ىشاؾ تخابط  كتجاخل

يا اإلنداف عشج مذاىجتو لعسل فشي ما، كيطيخ خاصة بيغ األشياء التي ليا صمة، التي يذعخ ب
الدخخؼية،  يغ األشكاؿ في األنساطكاالندجاـ ب المػحة تكػيغمثال أك عشاصخ  غصائياكارتباط الدجاجة ب

كىحا ما ُيطيخ االّتداؽ كاالندجاـ في تخاكيب بشيات ىحه  ، السالمذالخصػط، األشكاؿ، األلػاف، ك 
 المػحة .

مجسػعة مغ  ، تتسثل في "حجة في السػضػعندتذف مغ خالؿ قخاءة المػحة كتحميميا ك ك  نمسذ   
وحجة األسمػب الفشي وحجة  العشاصخ تتحج فيسا بيشيا لتكػن العسل الفشي وتتسثل في وحجة الذكل،

كيتجدج ذلظ بتخابط  70الفكخة وحجة اليجف السشذػد التي نذعخ مغ خالليا بػحجة العسل الفشي"
مكػناتو، مغ حيث األشكاؿ كالخصػط كاأللػاف لتكػف  تكامل كتشاسق، مغ حيث عشاصخ العسل الفشي
الفكخة قػة ذاتية تعسل جة الفكخة " عغ كح، كفي ىحا الدّياؽ يقػؿ أفالشػف أيزا كحجة الفكخة كاألسمػب

والفكخة الدميسة وحجة ال تقبل أن  لتفاعميا مع السادة عمى انجفاعيا خارج الفشان فتجعمو وسيصا
فػحجة الفكخة تسثمت في إحياء رمػز األسالؼ،  71."مةتتجدأ، وتفخض التبعية عمى أجدائيا لتطل متكام

ة كالتجخيجية، كاأللػاف السختمفة التي تشاكليا الفشاف في حيغ أّف األسمػب تجدج في الصخيقة اليشجسي
 لمتعبيخ عغ أشكالو كمػضػعو.

الخصػط كاأللػاف، مسا أعصى حالة تػاصل ، األشكاؿع في يتشػ عسج الفشاف في لػحتو ىحه إلى الكسا    
  لفيع الفكخة.
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.45،ص1،2007للنشروالتوزٌع،طاألردن،عمان،دارالمناهجالتربٌة الفنٌة ومناهجها،منذرسامحالعتوم، 
71

أكاديسية الترسيع الخقسي، الجرس األكؿ: الػحجة،  
https://artisticdesignacadmy.wordpress.com/page2-2/page-lesson-7/  لػحع يـػ

.17:32عمى الداعة  14/05/2020
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عيغ السذاىج تعشي في عسل فشي ما، مجى قجرة الفشان عمى جعل  كالتي "  الحخكة مغ حيثك    
تتحخك في أجداء العسل الفشي السختمفة ويسكشو تحقيق ذلظ مغ خالل استخجامو ألنػاع الخصػط 

، العسل الفشييبجك أف ىشاؾ حخكة كسكػف في ف 72السختمفة وتغييخ اتجاىاتيا في العسل الفشي"
الدكػف تطيخ في مختمف الخصػط كاألشكاؿ الستجية نحػ اتجاىات متعجدة، في حيغ أف فالحخكة 

كالدكػف عكذ الحخكة  كالجسػد يطيخ في التشطيع التذكيمي القائع عمى السحاكر األفؿية كالعسػدية،
كمشاقس ليا، فال كجػد لمحخكة بجكف سكػف كال سكػف بجكف حخكة، فيي حخكة عكدية مختبصة بحالة 

  التػازف الحخكي ك الدكػني السحدػس برخيا.

لفػاصل السػجػدة بيغ عشاصخ ككحجات العسل الفشي، كذلظ مغ مغ خالؿ اؼيطيخ  اإليقاع كأّما   
" ما نذاىجه كل يػم مغ خالل تعاقب الميل برفة مشتطسة كمشدجسة األشكاؿ كاأللػاف تخديج  خالؿ

والشيار، فيي حخكة إيقاعية في التشطيع الكػني، ويطيخ أيزا مغ خالل تعاقب الفرػل األربعة 
ل التي تفرل بيغ عشاصخ العسل الفشي وألػانيا وتجسيعيا بصخيقة سشػيا، فيػ تختيب وتشطيع الفػاص

 متدقة بيغ جدئياتيا. 73مجروسة لتكػن حخكة إيقاعية مشدجسة"

 تطيخ ثالث مدتػيات: " لذكخؼ مدمي"مػكب األسالفلإلشارة فإّف في لػحة " 

 السدتػى األول في المػحة:ج. 

نثػؼ كمجدجيغ بالعجيج مغ األلػاف كاألشكاؿ في يسيغ المػحة يطيخ شكميغ محػرييغ بذكل جدج أ  
كالخمػز مغ معيشات، مثمثات، دكائخ،خصػط كنقاط، كفي كسط المػحة نالحع شكل ىخمي محسل 
بالعجيج مغ األلػاف كاألشكاؿ اليشجسية، كيطيخ شخز في قسة اليـخ بالمػف األحسخ بذكل الحخؼ 

 .األمازيغي

ىشجسية متجاخمة مع بعزيا البعس، كفي األعمى في أقرى كفي يدار المػحة، تطيخ ألػاف كأشكاؿ   
 اليدار يطيخ خط مائل بالمػف األحسخ يأخح شكل العمع.
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 د. السدتػى الثاني في المػحة:

 في ىحا السدتػػ تطيخ أشكاؿ ىشجسية بمػف داكغ تػحي بالبعج.  

 سدتػى الثالث في المػحة:ال ه.

 ي جاءت مجدجة بالمػف األزرؽ الجاكغ.يطيخ ىحا السدتػػ في خمؽية المػحة كالت  

 

 : السدتػيات السػجػدة في المػحة02رػرة رقعال

مغ حيث زاكية الخؤية في ىحه المػحة، تبجك الخؤية أمامية بحيث اعتسجىا إلبخاز األلػاف كاألشكاؿ   
 السعتسجة في المػحة.

كشة كالدرقاء، الستػاججة في لقج اعتسج شكخؼ مدمي السشطػر المػني، كيطيخ ذلظ في األلػاف الجا  
خمؽية المػحة كالتي تعج مغ األلػاف الباردة، كالتي تػحي بالعسق، بحيث أّف لأللػاف دكر في خجاع 
البرخ، بحيث عشجما نزع مػشػر زجاجي مػجو لسشبع ضػئي فإّف األلػاف الحارة تكػف متقجمة 

 ردة متأخخة فتبجك بعيجة لمعيغ.كمػجتيا أشػؿ فتبجك قخيبة لمعيغ، في حيغ تبقى األلػاف البا

 كعميو حاكلشا الػقػؼ عشج الخمػز السػجػدة في ىحه المػحة:
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  :عمى يسيغ المػحة 

 يػجج شكميغ لجدجيغ أنثػييغ محػريغ يحسالف العجيج مغ الخمػز:

 رمد السعيغ: 

 ر مػروجػن بخنافي العجيج مغ الؿبائل البخبخية، رمد السعيغ ىػ رمد يجؿ عمى األنثى كقج ذكخ    
Jean Bernard Moreauفي كتابو *: 

 « Les grands symboles méditerranéens dans la poterie Algérienne »  

، فالسالحع أّف 74في بالد الؿبائل ىػ رمد جشذ األنثى Matkaasأف رمد السعيغ عشج قبيمة  معاتقة 
إلى قدسيغ متداكييغ، شكخؼ مدمي اعتسج رمد السعيغ، الحؼ يسخ في كسصو خط عسػدؼ ليقدسو 

 Makilamماكيالمكيذيخ إلى أّف السخأة ىي أساس كدعامة السشدؿ لكي ال يدقط كيشجثخ بحيث ترفيا 
بأنيا تسثل  " « Signe et rituels magiques des femmes kabyles »في كتابيا  

 75الجعامة العسػدية الػسصى التي تحسل السشدل".

 الجوائخ: 

الحياة كاستسخارىا كعمى األمػمة، في حيغ تجؿ الجكائخ السحاشة بشقاط  في تجؿ الجكائخ عمى حخكة  
 76القسخ محاط بالشجػم، فالقسخ ىػ السخأة الجسيمة محاشة بأوالدىا.السجتسع البخبخؼ  عمى 

 السثمثات : 

يتخجع السبجأ األولي  في الجانب الدفمي نالحع مثمثيغ، كقسة ىحيغ السثمثيغ مػجية إلى األسفل، "   
 فالسثمث رمد السخأة ولو عالقة بالقسخ، ألنّ لمحياة في دلتا الخرػبة في جدج السخأة حدب ماكيالم. 
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عالقة مباشخة مع مخاحل تصػر ما تقػم بو السخأة البخبخية مغ أعسال حخفية كالفخار أو الشديج لو 
 77 القسخ والحي ييجف إلى الػفخة والخرػبة، فكل السخاحل تتساشى مع الدمغ الفمكي".

 كلّسا نجقق في السثمثيغ، نالحع أنيسا يأخحاف شكل الداقيغ في جدع اإلنداف.    

كيحيط بالذكل األكؿ كالثاني العجيج مغ الخصػط العسػدية كاألفؿية كالستقاشعة باإلضافة إلى    
  لحمي.األشكاؿ اليشجسية كالخمػز كىي نفديا التي تدتخجـ لتدييغ الجدج كالدرابي كاألكاني الفخارية كا

ساىست كل ىحه األشكاؿ في إضيار رمد السخأة ليعبخ عغ مكانتيا في السجتسع األمازيغي الجدائخؼ    
كاإلفخيقي عامة كماليا مغ دكر في الحياة، فشججىا في المػحة بذكل رمدؼ تعبخ عغ الجساؿ 

 أعساؿ حخؼية. كالخرػبة، كالسخأة الحاممة لمػاء األشكاؿ كالخمػز مغ خالؿ الػشع كما تقػـ بو مغ

 في وسط المػحة: 

     : الخمد األمازيغي .1

حخؼ الداؼ األمازيغي مغ حخكؼ أبججية التيفيشاغ، كالتي تعتبخ مغ أقجـ األبججيات كالتي انبثقت    
مغ الكتابة الميبية كاستعسميا الصػارؽ كحافطػا عمييا، كقج استخجـ شكخؼ مدمي ىحا الخمد لمجاللة عمى 

حا الحخؼ يعمػ قسة اليـخ كيبجك كأنو ضل شخز يخفع يجيو إلى الدساء ك يقػؿ " الدمف كالحخية، كى
 وأخيخا نحغ أحخار وحان الػقت إلحياء رمػز األسالف".

 داخل اليخم: .2

مباشخة تحت حخؼ األمازيغي الداؼ، استعسل شكخؼ مدمي دكائخ كرمػزا  بالمػف األصفخ، كالتي    
حخكؼ تتػاجج العجيج مغ األشكاؿ كالخمػز كالسدتعسمة في تسثل حخكؼ مغ التيفيشاغ، كتحت ىحه ال

تدييغ الجدج، الحمي، الدرابي كاألكاني الفخارية كالتي استعسمتيا العجيج مغ دكؿ شساؿ كجشػب إفخيؿيا ) 
(، كمغ خالؿ ىحه الكتابة كاألشكاؿ أراد الفشاف إحياءىا كإثبات أّف  114-109 ممحق الرػر ص

كأّف ىحا التخاث عاد مغ ججيج بعجما حاكؿ االستعسار القزاء عميو فيػ يعبخ الخمد أقػػ مغ القشابل 
 عغ ىػية شعب.
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 عمى يدار المػحة: 

 رمد العمع .3

تطيخ راية في يدار المػحة، كتخخج مغ قمب ىحه الخمػز كاألشكاؿ كالتي تثبت اليػية الجدائخية    
ت االحتالؿ كاالستعسار، فيحا الخمد رمد كاإلفخيؿية، كىحا العمع رفع بعجما عانت ىحه الذعػب مغ كيال

 الحخية كاالستقالؿ.

 : الخمػز السػجػدة في المػحة03الرػرة رقع 

 

 

مغ حيث الذكل كالترسيع تبجك األشكاؿ ىشجسية، فاعتسج تقاشع الخصػط كتذابكيا كتجاخميا مع   
أضاؼ عمييا ألػانا بعزيا البعس، مسا ساىع في تكػيغ العشاصخ الغخافكية السػجػدة في المػحة ك 
أو  خذػنةبعشي ن "متزادة لمفت االنتباه، كىحا ما أعصى ليا شابع الخذػنة مغ حيث السمسذ، ك

نعػمة سصح ما سػاء أكان مغ خالل حاسة المسذ أو بالعيغ، حيث أن العيغ تدتصيع إدراك 
يا فشدارع السالمذ مغ خالل الجياز العربي السخكدي، فإذا سألشا ماىػ سصح الدجاج أو السخا
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 ؼيطيخ 78لإلجابة بأنو ناعع، أما إذا سألشا عغ ممسذ جمج التسداح فتكػن اإلجابة بأنو خذغ"
  خذغ، في حيغ أّف الخمؽية تبجك ناعسة مغ حيث السمسذ. ممسذ األكؿ ذكالسدتػػ 

 Pabloبابمػ بيكاسػ كفي سيكػلػجية األلػاف كالتي ليا تأثيخ عسيق عمى الشفذ، كسا قاؿ   
picasso  ""ألّف األلػاف مثمسا تمعب  79.إّن األلػان كسا الرفات، تحجث تغيخات ميسة عمى العػاشف

 Vassily*فاسيمي كانجندكي ك قج قاؿ عشيا  دكرا مغ الجانب الجسالي، ليا أيزا تأثيخ نفدي
Kandinsky " ."80األلػان ىي القػة الػحيجة التي يسكشيا التأثيخ مباشخة عمى الخوح 

" مجدجة بالمػف األزرؽ كدرجاتو كالحؼ يعتبخ مغ األلػاف األساسية، مػكب األسالف"  جاءت لػحة   
ؼيطيخ األزرؽ البشفدجي في أفق المػحة بذكل كاضح كيتػزع بذكل متفاكت بيغ الجاكغ كاألزرؽ الفاتح 

لحؼ عمى باقي المػحة، يختبط باليجكء كالدكيشة كالدالـ، كاستخجمو شكخؼ مدمي لمتعبيخ عغ الفزاء ا
تتػاجج ؼيو أشكالو الخمدية، ككسا نجج المػف األحسخ أيزا كالحؼ يعج مغ األلػاف األساسية حاضخا في 

عشجما أضع كىحا ماصخح بو الفشاف بقػلو"  المػحة بذكل ممفت لإلنتباه، فيػ يعبخ عغ الحخارة كالجفئ
 81األحسخ أمام األلػان الباردة فإني أريج أن أجعمو حارقا".

، األكاني الفخارية، -ليعبخ عغ األسالؼ كألػانيع الستػاججة في لباسيع -سخ في المػحة كجاء األح  
شازل في مجيشة يحكخه بصفػلتو بحيث أن الس المػن األحسخالػشع كفي الدرابي، ككسا صخح الفشاف بأف 

قفصان تمسدان كانت مصمية بالمػن األزرق أو األخزخ، وفي االحتفاالت كان يخى فييا نداء بخداء ال
 82األحسخ، مع حمي مغ الحىب، فكان يحب ىحا التشاغع بيغ األلػان ويجمب انتباىو.
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كالمػف األخزخ مغ األلػاف الثانػية، ىػ لػف االخزخار كالدالـ، كاستعسمو شكخؼ مدمي لمجاللة    
اف السكسمة عمى األرض الخزخاء، كنجج أّف الفشاف اعتسج األلػاف السكسمة إلحجاث التبايغ بيشيسا، كاأللػ 

التي تكسل بعزيا البعس بالشدبة لسجسػعة األلػاف األساسية، فكل لػف أساسي يكسمو لػف ثانػؼ 
مخكب مغ المػنيغ الستبقييغ، كىي األلػاف الستقابمة في الجائخة المػنية. فشجج األحسخ كاألخزخ، األصفخ 

 السذاىج كتقػية السذيج.كالبشفدجي، األزرؽ كالبختقالي كقج استعسميا مغ أجل إثارة انتباه 

كنالحع استعسالو لمػف األصفخ بذكل كجيد في رمػز التيفيشاغ كبعس األشكاؿ اليشجسية، كليحا    
المػف  دالالت كثيخة، كاستعسمو الفشاف لمجاللة عمى الرحخاء كالخمػز السػجػدة فييا، كيطيخ أيزا 

اليجكء، كقج ضيخ في المػحة لتحجيج المػف البشفدجي بذكل شؽيف، كىػ لػف الخكحانية كالدكيشة ك 
خصػط األشكاؿ كليعبخ عغ اليجكء، كجاء المػف البختقالي ليعبخ عغ الجؼء كالحيػية. ككسا نجج في 
المػحة المػف البشي كاألسػد، كىسا لػناف  يجاّلف عمى السخكنة كاألمغ كالذعػر بالقػة، استخجميسا الفشاف 

لذكل، كيأتي المػف األبيس الحؼ ىػ لػف الدالـ كالرفاء، جاء لتحجيج الخصػط كالطالؿ كإلبخاز قػة ا
 ليعبخ عغ الشػر كالدالـ بعج االحتالؿ االستعسارؼ. 

 : األلػاف السػجػدة في المػحة 04الرػرة رقع 

 

نالحع كل ىحه األلػاف السدتعسمة في المػحة، نجج أنيا األلػاف نفديا التي  تحسميا األعالـ اإلفخيؿية   
خمد إلى األرض كالثخكات الصبيعية، كإلى التزحية التي قجميا الذعب اإلفخيقي مغ أجل ككميا ت
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الحخية كاالستقالؿ، كبيحا فإّف الفشاف أراد أف يعّبخ عغ انتسائو كىػيتو بإحياء ىحه األشكاؿ كالخمػز 
 كاأللػاف .

 

 مدمي  : ألػاف األعالـ اإلفخيؿية كالسدتعسمة في لػحة شكخؼ 05الرػرة رقع 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Gya_f-yr-kU&app=desktopالسرجر: 

 Léonard de Vinciليػناردو دافشتذي كذكخ  ،مغ أساسيات اتقاف العسل الفشي الطالؿ ك األنػار  
قاعجتيغ لمتفػق  [...] يذكل كل مغ عشرخي الزػء والطمسةفي كتابو "نطخية الترػيخ" فقاؿ: " 

 ,83"لترػيخوالبخاعة في عمع ا

كقج اعتسج الفشاف التجرج المػني مغ الجاكغ إلى الفاتح، ليبيغ مشاشق الطل كاإلضاءة، كالتي لعبت    
 .دكرا بارزا في تحجيج األشكاؿ السدتعسمة في المػحة

"، نابع مغ ركح الفشاف القػمية كشغفو "مػكب األسالفتججر اإلشارة كالحاؿ ىحه إلى إّف العسل الفشي  
ثبات اليػية، كالخد عمى السدتعسخ بمغة الخمػز كتخاث األججاد مغ مػركثات تاريخية، ثقاؼية، الكبيخ إل

التي تشبع مغ ىحا العسل الفشي، ىي عاشفة اإلعجاب ببخاعة الفشاف في كيؽية  ركحية كفشية. كالعاشفة
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جسع كل ىحه األشكاؿ كالخمػز كاأللػاف كجعميا لغة ناشقة تحكي تاريخ الذعب الجدائخؼ كاإلفخيقي 
 عامة.

كشكخؼ مدمي كاف يذعخ بإنتساءه اإلفخيقي كىحا الذعػر تصػر لجيو بعجما أصبحت الجدائخ عاصسة   
، كالحؼ نطع في سياؽ حخكة االنعتاؽ كإلبخاز الػحجة اإلفخيؿية 1969سيخجان الثقافي اإلفخيقي لعام لم

فكاف اتحاد بيغ الذساؿ كالجشػب، فأضيخ الثخاء كالخمػز كاألكشاـ كاأللػاف العجيجة التي تدخخ بيا ىحه 
 القارة،  كالتي أراد أف يجعميا السدتعسخ ال معشى ليا.

 L’iconologiqueث: السدتػى الثال ج.

رسالة الفشاف مغ خالؿ ىحا العسل الفشي ىػ إيجاد األسالؼ كإحياء مػركثيع الثفافي كمسا صخح بو    
سمظ واحجا خاصا بيا، و في يغ أن الجدائخ ال تأدرك أّن لفخندا عمسا في حعشجما كان صغيخا الفشاف 

بالفتات مع ثيخانيع السحسػلة  يػم مغ األيام وفي أزفة تمسدان، الحع فخقة العيداوي يسذػن 
بالتعاويح، في ىحه المحطة فقط أدرك فعال قيسة وجػده وشعخ بثقافتو وبعػدة األسالف وجاءوا 

 84لتحخيخه مغ عبػدية السدتعسخ.

" نجج أّف الفشاف يقرج بالدمف أججاد الفغ الذعبي، فسألاأل مػكبنأتي لتحميل عشػاف لػحة " لساّ    
ثقافة الذعبية الستخاكسة عمى مخ العرػر، كتتسيد باألصالة كاالستسخارية كىحا الفغ ىػ حريمة ال

حدب تفاعل الذعب مع الصبيعة كالبيئة اإلجتساعية، كيدخخ الفغ الذعبي بسجسػعة ىائمة مغ الخمػز 
ذات الجالالت كالعالمات كالخسػـ كاألشكاؿ كالشرػص كالكتاباث، كالتي تحتػؼ عمى العجيج مغ الؿيع 

ة كالتعبيخية، التي استفاد مشيا الفشاف في صياغات تذكيمية تتفق مع مفاـيع الحجاثة في الفغ، التذكيمي
تحكي عغ تاريخ عخيق لمسجتسع الجدائخؼ كاإلفخيقي عامة، مغ خالؿ استخجامو لخمد السخأة الحؼ يخمد 

إلى الػراء إلحياء لمخرػبة كاألمػمة كاألرض كالسقاكمة، كاستخجامو لخمػز التيفيشاغ لمخجػع بالتاريخ 
الكتابة القجيسة لذساؿ افخيؿيا كمشحيا حياة ججيجة، كسا قاـ بترػيخ الدخارؼ كاألشكاؿ اليشجسية التي 
اعتسجىا األججاد لتدييغ السشدػجات كاألكاني الفخارية، كالتي تع التعبيخ عشيا بخصػط متقاشعة 

مع في المػحة ليعبخ عغ الحخية كالشزاؿ كمتذابكة كمداحات لػنية مختمفة كمتبايشة، كسا جعل رمد الع
"، فسالاأل مػكبكالسقاكمة ليحه الذعػب، كل ىحه الخمػز جاءت في ندق تذكيمي متشاسق في لػحة "
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فالدمف يعػدكف بسػركثيع الثقافي ليعبخكا عغ اليػية الجدائخية اإلفخيؿية كإلثبات قػة كسحخ الخمد الحؼ 
سػكب مجسػعة مغ الشاس يديخكف ركبانًا كمذاًة في زيشة أك ال يتأثخ بعػامل الجىخ. كالسقرػد بال

"، ىشاؾ استعخاض لمعجيج مغ الخمػز كاألشكاؿ الذعبية التي تعبخ األسالف مػكباحتفاؿ، كفي لػحة " 
ليعبخ عغ السػرث الثقافي العخيق  "مػكب األسالفعغ ركح الجساعة، فقج جعل الفشاف عشػاف المػحة "

 يؿية .كالستشػع لمقارة اإلفخ 

إّف الفشاف متأثخ بالحخكات التذكيمية كالسججدة التي ضيخت خالؿ القخف العذخيغ كنالحع أّف أسمػبو   
تجخيجؼ تعبيخؼ يعتسج عمى األشكاؿ اليشجسية إليراؿ الفكخة كالتي تتسثل في إحياء رمػز األسالؼ 

 إلحجاث القصيعة مع ما خمفو السدتعسخ.

ج مغ المػحات في نفذ الدياؽ كالتي عبخت عغ عػدة الدمف كنجج شكخؼ مدمي قج رسع العجي   
، mes ancètres 1983 أسالفي ،   Retour des Ancêtresعػدة الدمفكمشيا لػحة 

) ممحق الرػر  Ancêtre bleu 1975، الدمف األزرق Ancètre 1972ولػحة الدمف
 (.125-122ص

 دونيوػا مػضػع الخمػز كعػدة األسالؼ كمشيع ككسا نجج العجيج مغ الفشانيغ الجدائخييغ الحيغ تشاكل   
، ) ممحق الرػر 1962شخاسة األسالف الثالثة في لػحتو  Denis Martinezمارتيشاز 

(، كقج اعتسج شكخؼ مدمي كدكنيو مارتيشاز نفذ مػضػع األسالؼ، ألنيسا مغ مؤسدي جخكة 118ص
في إحياء الخمػز الذعبية، كالعػدة إلى  أكشاـ ككالىسا ساىسا في تحخيخ أىجاؼ ىحا البياف كالتي تتسثل

السػركث الثقافي الحؼ خمفو األججاد لمتعبيخ عغ فغ يشبع مغ ركح السجتسع، كفي الحخكة التذكيمية 
السعاصخة لمجكؿ اإلفخيؿية، نجج فشانيغ مغ دكؿ إفخيؿية مختمفة أعادكا إحياء الخمػز الذعبية كاستخجاميا 

والفشان التذكيمي ، عادل مقجيرالفشان التػندي ،أحسج الذخقاوي ي في لػحاتيع كمشيع الفشاف السغخب
 (.121-119كغيخىع ) ممحق الرػر الميبي يػسف معتػق 

ليحا العسل الفشي ؾيسة تاريخية كسياسية كاجتساعية  كثقاؼية كتاريخية، ألنو مدتػحى مغ السػركث    
ء كمغة رمدية تخاشب السدتعسخ، الثقافي الذعبي األمازيغي كاإلفخيقي عامة، كسياسي ألّنو جا

كاجتساعي ألنو جسع بيغ كل الذعػب اإلفخيؿية، حدب تشػع ثقافتيع كمعتقجاتيع، كثقافي ألنو ساىع في 
 التػثيق الخمدؼ لألشكاؿ كالعالمات كاألكشاـ كالخسػـ الدخخؼية لألججاد.
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مػز الذعبية، لمتعبيخ عغ ىحا كما يسيد ىحا العسل أيزا عغ الفشانيغ اآلخخيغ أنو جسع العجيج مغ الخ   
 السػرث الثقافي الستشػع.

 lesمثل كتالػجات كلتحميل ىحا العسل الفشي اعتسجنا عمى مخاجع خاصة بالفشاف شكخؼ مدمي   
catalogues  ؼبعج أفالم وثائكية باإلضافة إلى السػاقع اإللكتخونية ، مقاالت عمسية والسعارض ،

اف في البحث عغ ىػيتو كبخاعتو في استخجاـ الخمد لمتعبيخ عغ ىحا التحميل أدركشا مجػ شغف الفش
 حزارتو كثقافتو الستشػعة.

"، نخػ أّف شكخؼ مدمي أعاد إحياء الخمػز كاألشكاؿ التي مػكب األسالفكمغ خالؿ عشػاف المػحة "   
أّنيا مازلت  استخجميا أججادنا كالتي اعتبخىا رمػزا أقػػ مغ القشابل ألّنيا رغع الطخكؼ كاألزمات إالّ 

كاتبة الديخة الحاتية  Françoise Liassine فخاندػاز الياسيغ تعبخ عغ اليػية كالتخاث حيث قالت 
ويزاف إلى التخابط السكاني في قمب " MAMAماما لذكخؼ كمدمي كمحافطة معخضو بستحف 

غ ما ألغي برػرة إفخيكيا التخابط الدماني بالصبع، إذ يجب إحالل االستسخارية، ويتجمى ىحا البحث ع
عشيفة لجى مدمي عبخ مػضػعاتو الخمدية لمعشقاء أو الشيزة والصػشع أو األرواح الحامية، أو 
األسالف ويتبيغ مغ خالل ىحا الخمد األخيخ مجلػالن اثشان رمد اإلرث والشدب ومدمي ال يخى أسالفو 

 85لػان الدالية."إال كسحاربيغ بػاسل، وفي أغمب األحيان يرػرىع في تدامي يتجمى في األ 
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 https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/choukri-mesli-le-chant-du-signe,2130السرجر: 

 

 Pré iconographiqueأ. السدتػى األول: 

 :تقجيع العسل الفشي 

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/choukri-mesli-le-chant-du-signe,2130
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 .Géométrie de désirعشػاف العسل الفشي: ىشجسة الخغبة  -
 صاحب العسل الفشي: شكخؼ مدمي. -
 .1999تاريخ اإلنجاز:  -
 نػع العسل: لػحة تذكيمية. -
 ألػاف األكخيميظ عمى قساشة باستعساؿ الفخشاة.الخامات كاألدكات السدتعسمة:  -
 130/89.86األبعاد:  -
 مكاف الحفع: غيخ محكػر. -
 الشػع: عسل تذخيري يرػر السخأة عبخ التاريخ. -

( في إشار محجكد Géométrie de désirىشجسة الخغبة جاءت المػحة الفشية لذكخؼ مدمي )   
ػاف كأشكاؿ بذخية كىي صػرة ، عمى شكل مدتصيل بذكل صػرة شخرية، بألستع 130/90

، كيطيخ تػؾيع سشتع 4سشتع أو  3فتػغخاؼية لمػحة األصمية، غيخ مكتسمة ببزع سشتيستخات في حجكد 
 .O I I [.] الفشاف مكتػب بخمػز التيفيشاغ عمى يدار المػحة

مة تجّمت المػحة في تخكيب عسػدؼ، كيطيخ ذلظ في األشكاؿ السػجػدة فييا، كالتي ػتأخح استقا   
عسػدية، بحيث نخػ ثالث نداء عاريات كأجدادىغ تبجك صخخية تحسمغ المػف الخممي، إذ تبجك السخأة 
األكلى في حالة انحشاء، ككأنيا تبدط يجىا إلى رمػز التيفيشاغ السػجػدة عمى يدار المػحة في الجدء 

ػف البشي الحؼ العمػؼ، كىحه الخمػز تبجك ككأنيا مكتػبة عمى ججار صخخؼ، كيػحي إلى ذلظ الم
 استعسمو الفشاف، كىحا الججار مقدػـ إلى خصػط عسػدية مجاكرة لبعزيا البعس، كفػقو كمسة "

" مكتػبة باألحخؼ العخبية كبالمػف األسػد كتحتيا مباشخة عالمة الرميب بالمػف األبيس، في شػميذا
حالة حدف كاكتئاب، حيغ تطيخ السخأة الثانية في كضعية جمػس، تزع يجىا فػؽ خجىا ككأنيا في 

كتشحشي السخأة الثالثة لسػاساتيا، كجاءت ىحه المػحة محاشة بإشار محسل بالعجيج مغ األشكاؿ اليشجسية 
كيطيخ ىحا اإلشار في الجدء العمػؼ مغ المػحة، في حيغ يتالشى كيشعجـ في الجدء الدفمي، كيطيخ 

 المػف األزرؽ عمى السدتػػ الخمفي لمػحة.

 L’iconographiqueني: السدتػى الثاب.  
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الخمػز السػجػدة في المػحة تتسثل في ثالث نداء عاريات كرمػز التيفيشاغ كالكتابة العخبية، باإلضافة   
إلى أشكاؿ ىشجسية مختمفة كىحه الخمػز تعبخ عغ ىػية شعب، بحيث أّف شكخؼ مدمي مغ الفشانيغ 

حخكة أوشام ية كاإلفخيؿية عامة،  فكانت الجدائخييغ الحيغ بحثػا عغ التججيج كإثبات اليػية السحم
لتبحث عغ ماض ألغي برفة عشيفة، فميا أبعاد كمعاني ثقاؼية  1967سشة * التي ضيخت شالئعية

تتعجػ كشع الجدج، حيث تدعى إلحياء رمػز الساضي السػجػدة عمى ججراف الصاسيمي أك عمى 
شح آالؼ الدشيغ، كنجج أّنو في ىحه المػحة األكاني الفخارية كالدرابي، كالتي كانت عمى يج الحخفييغ م

" قج استعاف بخمد السخأة، كالحؼ يعج رمد الحياة كاالستسخار لجػ الذعػب اإلفخيؿية، الخغبة ىشجسة"
كنجج رمػز التيفيشاغ، التي اعتبخت أقجـ كتابة في التاريخ كالتي ربصت بيغ شعػب الرحخاء الكبخػ، 

التشػع الثقافي الجدائخؼ، ككسا تطيخ األشكاؿ اليشجسية السػجػدة في  كاستعاف بالكتابة العخبية ليعبخ عغ
الحخؼ التقميجية كالسذتخكة بيغ الذعػب اإلفخيؿية، كقج استعاف الفشاف بألػاف شبيعية، كالمػف البشي 

 الخممي كالمػف األزرؽ كالحؼ يسيد التخاب اإلفخيقي.

، السائمة كالسشحشية  كالسشكدخة،  كالتي ليا دكر تزسشت المػحة العجيج مغ الخصػط الخأسية كاألفؿية  
رئيدي في بشاء العسل الفشي كلمتعبيخ عغ مػضػع المػحة، فشجج أّف الخصػط العسػدية كاألفؿية، تعبخ 
عغ الشطاـ كالدسػ كالثبات كاالستقخار، كضيخت في ىحه المػحة لتذكل الخصػط الخئيدية لألشكاؿ 

جداد الشداء كفي الخمػز كاألشكاؿ اليشجسية. ككسا ساىست الخصػط كالعشاصخ الفشية، إذ نججىا في أ
األفؿية في تحجيج خط األفق كخط األرض لتحجيج حجكد العسل الفشي، ككسا تطيخ الخصػط السائمة 
كالسشحشية كالتي تعبخ عغ الػداعة كالخشاقة كالخقة في معشاىا الديكػلػجي، كتجدجت في أجداد الشداء 

ة، أما الخصػط السشكدخة كالتي تػحي بالذجة كالقدػة في عمع الشفذ، جاءت لتعبخ لمتعبيخ عغ األنػث
عغ الحخكة، فكل الخصػط السػجػدة في العسل الفشي جاءت متخابصة كمتكاممة مع بعزيا البعس، كقج 

 عّبخت عغ التخصيط الييكمي لألشكاؿ كالعشاصخ الفشية لتكػف الذكل الشيائي لمػحة.

عمى أشكاؿ ىشجسية عجيجة مغ دكائخ، مدتصيالت كمثمثات، كالتي تعج أساسا  كسا احتػت المػحة  
لتكػيغ العسل الفشي كالتي ساىست الخصػط في تذكيميا، كقج ضيخت في الخمػز كاألشكاؿ اليشجسية 
السػجػدة في إشار المػحة، كلتحجيج شكل أجداد الشداء الثالث، فميحه العشاصخ دكر ترسيسي، كسا 

 ؼية كأنتخكبػلػجية*.ليا أبعاد ثقا
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ما يالحع أيزا أّف ىشاؾ تػازف في تػزيع السداحات مغ اليسيغ إلى اليدار، كمغ األعمى إلى   
األسفل، بحيث أف العشاصخ التذكيمية تتػزع في جسيع أنحاء العسل الفشي بذكل مشدجع، كيطيخ ذلظ 

عيغ كتختاح، فال يػجج جانب أثقل في تخديج األشكاؿ كاأللػاف كمشاشق الطل كالشػر، برفة تأنذ ليا ال
 مغ اآلخخ مغ حيث الػزف البرخؼ.

كمغ حيث كحجة السػضػع، نجج أف ىشاؾ كحجة في الفكخة كاألسمػب، كيطيخ ذلظ مغ خالؿ   
العشاصخ التذكيمية التي استخجميا الفشاف، كالتي تعبخ عغ فكخة كاحجة تتجدج في مكانة كدكر السخأة 

ألسمػب، فتتسثل في األسمػب التجخيجؼ كالخمدؼ لمفشاف كالحؼ يسيد غالبية عبخ التاريخ، أّما كحجة ا
 أعسالو.

يطيخ التشػع في األشكاؿ البذخية كاليشجسية كالخمػز السػجػدة في المػحة، ككسا نججه أيزا في   
 األلػاف، ؼيطيخ المػف البشي الخممي كالتخابي، األسػد كاألبيس، األزرؽ السائي كالبشفدجي.

الحخكة كالدكػف عشرخاف مالزماف لمعسل الفشي، كيمعباف دكرا ممسػسا في التخكيبة التذكيمية،  إفّ    
فالحخكة تطيخ في انديابية الخصػط الستجية لسختمف االتجاىات، فشخاىا تعبخ عغ أجداد الشداء كعغ 

في التشطيع  اتجاه الخمػز كاألشكاؿ السػجػدة في العسل الفشي، في حيغ أّف الدكػف كالجسػد يطيخاف
 التذكيمي القائع عمى السحاكر األفؿية كالعسػدية.

أّما عغ اإليقاع في عسل شكخؼ مدمي، ؼيطيخ مغ خالؿ الفػاصل السػجػدة في العشاصخ التذكيمية،   
بحيث نالحع أّف ىشاؾ تخديج لمحخكة برفة مشتطسة كمتقاربة، كيتجدج ذلظ في تكخار األشكاؿ، 

 األلػاف.السداحات، الخصػط، ككحلظ 

 

 

 تطيخ أربع مدتػيات لمػحة "ىشجسة الخغبة" لذكخؼ مدمي: 

 السدتػى األول: 
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تطيخ المػحة محاشة بإشار محسل بالعجيج مغ األشكاؿ اليشجسية كالتي نججىا في الرشاعة الحخؼية    
الجدء  لمدرابي كالحمي كاألكاني الفخارية، كيطيخ اإلشار في الجدء العمػؼ لمػحة، كيتالشى كيشعجـ في

الدفمي، كيجدج ذلظ شخيقة استعسالو لمػف األزرؽ، الحؼ يجخل في اإلشار كيسحػ حجكده السحجدة 
بالمػف األسػد، كبسا أف صػرة المػحة غيخ مكتسمة، ؼيسكغ أف تكػف ىحه األشكاؿ مػجػدة في الجدء 

 الدفمي كلكغ بذكل شؽيف.

 السدتػى الثاني: 

عيات مختمفة، كتبجك بأنيا أشكاؿ صخخية كمشحػتة كيتجدج تطيخ ؼيو ثالث نداء عاريات في كض    
 ذلظ مغ خالؿ األلػاف البشية الخممية التي كضعيا الفشاف.

 السدتػى الثالث: 

يتجمى في رمػز التيفيشاغ كالتي تأخح الذكل العسػدؼ، ككتابة عخبية بالمػف األسػد ، كيطيخ كأنيا    
 ف البشية كالتخابية التي كضعيا الفشاف.مكتػبة عمى ججار صخخؼ كذلظ مغ خالؿ األلػا

 السدتػى الخابع: 

 يطيخ في خمؽية زرقاء، كتطيخ ؼيو درجتيغ مغ المػف األزرؽ، المػف األزرؽ السائي كالبشفدجي.   
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 : السدتػيات السػجػدة في المػحة 07الرػرة رقع 

حيث زاكية الترػيخ،  " صػرة تذخيرية، نالحع أّف الفشاف مغ " ىشجسة الخغبةكبسا أّف لػحة   
 كالحؼ يرػر الذخرية  كاممة كقخيبة إلى مدتػػ الشطخ. Plan moyenالمقصة الستػسصة اعتسج 

كنخػ في ىحه المػحة تعجد زكايا الخؤية، فقج كزع الذخػص في مقجمة الرػرة بخؤية جانبية، كاعتسج   
مة في الشداء الثالث، أّما بالشدبة ىحه الخؤية ليعبخ عغ الرفات الذكمية كالتعبيخية لذخرياتو الستسث

لمخمػز كاألشكاؿ اليشجسية السػجػدة في العسل الفشي ذات رؤية أمامية، قج اعتسجىا ليبخز ؾيسة كدكر 
 الخمػز كاألشكاؿ اليشجسية السػجػدة في المػحة.
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 تبجك صػرة الشدػة عمى سصح المػحة ضخسة كبارزة، فاعتسج التبايغ إلبخازىا كذلظ عغ شخيق   
األلػاف الحارة كالباردة كعغ شخيق شكل األحجاـ، بحيث تطيخ األجداد كبيخة مقارنة بباقي أعزاء 
الجدع، كتبجك الخؤكس صغيخة، في حيغ تأخح األيجؼ كاألرجل شكل السثمث، كتبجك صغيخة الحجع 

ي المػحة مقارنة مع شكميا الصبيعي، كنجج أيزا أّف ىشاؾ تبايغ مغ حيث السمسذ، فالسدتػػ السقجـ ف
ذات ممسذ خذغ، مسا أعصى لشا شعػرا بأنو صخخؼ، في حيغ يطيخ ناعسا في السدتػػ الخمفي 
بالمػف األزرؽ، كالتبايغ يعج مغ أساسيات الترسيع، كييتع بجعل العشاصخ السيسة في العسل الفشي 

ث قابمة لمطيػر بذكل كاضح كيكػف سػاء، في الخصػط، كحجع األشكاؿ، كفي األلػاف كمغ حي
 السمسذ.

اعتسج شكخؼ مدمي السشطػر المػني، حيغ استعسل األلػاف الباردة إلعصاء عسق لمػحة، بحيث أّف   
لمػف دكر كبيخ في خجاع البرخ كاإلحداس بالعسق، فتقع العيغ عمى األلػاف الجافئة قبل الباردة، إذ أّف 

متأخخة، كفي المػحة استعسل األلػاف األلػاف الحارة مػجة الزػء فييا أشػؿ مغ األلػاف الباردة، فتبجك 
القاتسة كالستسثمة في المػف األزرؽ في السدتػػ الخمفي، في حيغ تطيخ األلػاف الحارة كالفاتحة في 

 السدتػػ األمامي كىحا ما يعصيشا إحداسا كشعػرا  بالعسق.

 ميا:جاءت المػحة محسمة بالعجيج مغ األشكاؿ كالخمػز كالتي نحاكؿ الػقػؼ عشجىا كتحمي 

 األشكال اليشجسية السرػرة في المػحة: 

ىحه األشكاؿ ليا أبعاد حزارية، كتعكذ ثقافة شعب، كقج استعسمت لتدييغ الدرابي كالحمي كاألكاني    
الفخارية كالبيػت، فعبخت عغ الصبيعة كالبيئة السادية كعغ الحكايات كاألساشيخ، ككل ما يتعمق 

إلفخيقي كل حدب معتقجاتو، كقج أخح الفشاف شكخؼ مدمي ىحه بالتاريخ، فسيدت ىحه الخمػز الذعب ا
األشكاؿ مغ التخاث السحمي، كاستميسيا ليعبخ عغ ماضي كحزارة بمجه الستشػع ثقاؼيا، فأخح مغ الخمػز 

لخمد السثمث والسعيغ المحان يخمدان لمحياة البخبخية كالتي تحسل دالالت مختمفة فشجج استخجامو 
لسخبع الحي يخمد لمشطام واألرض ولو دالالت عغ مخاحل الحياة الجشدية لمفتاة الجشدية والخرػبة، وا
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العحراء وكسا تجل نرف الجائخة عمى الخرػبة واإلنجاب، وعغ قػمية مغتربة وعغ تاريخ مذػه 
 87 .لفتخات شػيمة

 كقج استخجميا شكخؼ مدمي في لػحتو إلثبات اليػية الجدائخية كانتساءه اإلفخيقي.  

  أةرمد السخ: 

نجج في لػحة شكخؼ مدمي ثالث نداء عاريات، بأكضاع مختمفة، فالسخأة األكلى تطيخ مشحشية   
فبعس باسصة اليج إلى رمػز التيفيشاغ، ليبخز دكرىا في الحفاظ عمى ىحه الخمػز عبخ التاريخ، 
مشداء الباحثيغ يعيجون الخسػم والخمػز الرخخية إلى الشداء، بحيث أن ىشاك العجيج مغ الخسػم ل

الحػامل ولمشداء السػشػمة، وىحه األوشام تذبو لحج كبيخ الدخارف السػجػدة عمى األواني 
الفخارية، وكسا وججت كتابات بالخمػز البخبخية في الرحخاء وفي اليقار " أنا نانا أقجم تحياتي إلى 

ل الباحث ىشخي جسيع الذباب" وفي كتابة أخخى "أنا فاشيساتا أقجم تحياتي لديجي مػسى" ىحا ما جع
 88يجدم بأن الكتابات البخبخية تعػد لمشداء. Henri Lhoteلػت 

كالسالحع أّف السخأة الثانية في كضعية جمػس جانبية، تزع يجىا فػؽ خجىا ككأنيا في حالة اكتئاب،   
عب كتشحشي السخأة الثالثة لسػاساتيا، فأراد إبخاز دكرىا الكبيخ في الحفاظ عمى ىحه الخمػز رغع السرا

كالعخاقيل، فتتعاكف الشداء لمحفاظ عمى ىحا السػركث الثقافي، كجعميا عارية ليبخز جساليا كإغخاءىا 
كانتساءىا إلى الصبيعة، كنالحع أّنو مشح ليحه الشداء لػنا بشيا رمميا شبيعيا، بشفذ المػف الحؼ مشحو 

 لخمػز التفيشاغ ليػحي إلى الرحخاء كاالرتباط الػثيق بيشيسا.
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نجج في ىحه المػحة أّف الخؤكس تبجك صغيخة مقارنة باألجداـ التي تطيخ ضخسة، فأراد بحلظ كسا   
إبخاز أنػثتيا كإغخاءىا، كسا أنو جعل األيجؼ كاألرجل يأخحاف شكل مثمثي، ألف السثمث ىػ رمد 

 كلمحياة الجشدية. بةلمخرػ 

 رمػز التيفيشاغ: 

خؼ، كيػحي إلى ذلظ المػف البشي الخممي الحؼ تطيخ ىحه الخمػز في المػحة ككأنيا في ججار صخ  
 .O I I [ ]استعسمو الفشاف، فتأخح ىحه الكتابة شكل عسػدؼ كفي آخخ الدصخ يطيخ تػؾيع الفشاف بيا 

 كذلظ ليعبخ عغ انتساءه ليحا التاريخ العخيق، كإعادة إحياءه بعجما حاكؿ السدتعسخ تذػييو كشسدو.

 كمسة شػميذا: 

شػميذا " اغ، تطيخ كتابة سػداء ممفتة لالنتباه مكتػبة بالمغة العخبية كىي كمسة " فػؽ كتابة التيفيش  
كأراد بيا الفشاف التعبيخ عغ السخأة بأنيا الشػر كالذسذ، كأنيا  89ويقرج بيا ترغيخ لكمسة شسذ

 تزيء السجتسع بجساليا كدكرىا الفعاؿ في الحياة، كنخػ أّف الفشاف في ىحا العسل الفشي قج استحزخ
كانت التعبيخ بأي كتابة مذكمة في بأنو ال يجج الكتابة البخبخية كالعخبية، لمتعبيخ عغ إحداسو، فقاؿ 

سػاء كانت بخبخية أو لسرخ القجيسة، عخبية أو ألمخيكا الجشػبية فيحه الخمػز عشجه تعبخ عغ األلع 
ىحا ما أرادوا الػصػل إليو السذتخك لمذعػب السدتعسخة فبالشدبة إليو ىحه العالمات تعج ثػرة ثقافية و 

  90في بيان أوشام.

 رمد الرميب: 

في األبججية األمازيػية، كىػ أشيخ الحخكؼ التي استعسمت في الػشع كاستميع  (+)ىػ حخؼ التاء    
بسعشى امخأة، كالسقرػد بو في ثقافة األمازيغ السخأة كاممة األنػثة كالجساؿ، كىػ تامصػث (  )مغ كمسة 

عتقج البعس، فيحا الخمد استعسل مشح القجـ في تدييغ الجدج كاألكاني الفخارية، ككسا ليذ صميبا كسا ي
االعتقاد بأنو يبعج األرواح الذخيخة ويقػم بحساية السشازل، فشججه مثال في لو دالالت أخخػ مثل 
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كره كقج جعمو الفشاف بالمػف األبيس لمجاللة عمى أىسية د 91الرشاديق الخذبية التي تأخحىا العخوس.
 لجػ ىحه الذعػب.

 الخمفية الدرقاء: 

فالمػف األزرؽ يخمد إلى دكؿ البحخ األبيس الستػسط شساال، كالخبط بيشو كبيغ دكؿ الرحخاء    
الكبخػ جشػبا، الشتخاكيع في التاريخ، بحيث تػجج مجسػعات كحذػد أمازيػية في كل مغ مالي 

جؼ كالدخارؼ الستعجدة األشكاؿ كاأللػاف كالشيجخ كشساؿ بػركيشافاسػ، كالتي عخفت بالػشع الجد
كاألبعاد الفكخية كاألنتخكبػلػجية، فيي رمدية اجتساعية كثقاؼية قػية، أراد الفشاف مغ خالؿ المػف األزرؽ 

 كالمػف الخممي أف يعبخ عغ االنتساء  السػحج كالذعػر باليػية السذتخكة.

 : الخمػز السػجػدة في المػحة08الرػرة رقع 
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ث الذكل كالترسيع، تبجك الذخريات مخسػمة بذكل ىشجسي، كذلظ لمخط العخيس الحؼ مغ حي  
يطيخ بالمػف األسػد، كتطيخ بخاعة الفشاف في اخفاء الخط عغ شخيق كضع األلػاف بالفخشاة، كاعتساد 
تقشية الخش إلحجاث تأثيخات كلصخات لػنية متفاكتة، كاعتسج درجات المػف الػاحج مسا أعصى لو ممسدا 

 بارزا كخذشا فتبجك األشكاؿ كالعشاصخ السخسػمة كأنيا صخخية، مشحػتة كىشجسية.

كمغ حيث األلػاف التي جاءت في المػحة، فقج اعتسج الفشاف فييا عمى األلػاف األساسية األحسخ   
كاستعسميا بجرجات متفاكتة لمحرػؿ  Cyan، األصفخ الميسػني، كاألزرؽ الفيخكزؼ Magentaماجػنتا 
 ػف البشي.عمى الم

فجاءت المػحة مجدجة بالمػف البشي كدرجاتو، كتطيخ بخاعة الفشاف في استخجامو، بحيث نخػ العجيج   
مغ الجرجات المػنية مغ الجاكغ إلى الفاتح، كالمػف البشي في معشاه الديكػلػجي ىػ لػف الثبات 

لػف الخماؿ، كيتجدج ذلظ في كاالستقخار كالتساسظ كاستعاف بو الفشاف ليػحي إلى الصبيعة الرحخاكية ك 
كسا جاء  شخرياتو الثالثة، كالججار السحسل بخمػز التيفشاغ كالسػجػد في األعمى كفي يدار المػحة،
 المػف األسػد مجعسا لمػف البشي ليبخز مشاشق الطالؿ، كحجكد العشاصخ كاألشكاؿ السخسػمة.

ػية، كىػ لػف الحساس كالجؼء،  كاستعاف ككسا استخجـ أيزا المػف البختقالي، كىػ مغ األلػاف الثان  
بو الفشاف لمفت االنتباه كإلبخاز األشكاؿ اليشجسية، التي جاءت في المػحة، ك جاء المػف األبيس الحؼ 
ىػ لػف الرفاء كالدالـ في عالمة الرميب، كاعتسجه الفشاف لمتعبيخ عغ أىسية دكره الخمدؼ عبخ 

 التاريخ .

جرجتيغ مغ المػف األزرؽ في السدتػػ الخمفي لممػحة، األزرؽ الفيخكزؼ كالسالحع أيزا، استخجامو ل  
في األعمى كاألزرؽ البشفدجي في األسفل، كاعتسج ىحا االمػف إلحجاث التبايغ بيغ األلػاف الحارة 
كالباردة إلضفاء عسق في المػحة كقج عخؼ ىحا األسمػب عغ شكخؼ مدمي حتى قاؿ عشو الكاتب 

شكخي مدمي باألسصح السصمية، فيقػم بتحجيج السداحات السدتقمة واإلشارات يتالعب شاىخ جاككت" 
  92".السشفرمة بالتزاد والتبايغ المػني، فيزع إشار باأللػان الباردة وإشار باأللػان الحارة

فشجج المػف البشي الخممي في السدتػػ السقجـ لممػحة كالحؼ يػحي بحخارة كدؼء الرحخاء، في حيغ    
األزرؽ إلى صفاء كزرقة السياه، كتبجك األلػاف صاؼية كنؿية في السدتػػ الخمفي في حيغ  يػحي المػف 
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 Tahar Djaout, une mémoire mise en signe ( Ecrit sur l’art ),El Kalima Edition, p.59. 
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استعسل الخماديات السمػنة في السدتػػ السقجـ بسدج األلػاف األساسية بشدب متفاكتة لمحرػؿ عمى 
 المػف البشي.

 : األلػاف السػجػدة في المػحة 09الرػرة رقع 

 

كاألضػاء مغ خالؿ تجرج المػف مغ الجاكغ إلى الفاتح، فجاءت السداحات لقج تالعب الفشاف بالطالؿ   
الغامقة لتحجيج حجكد األشكاؿ السخسػمة في حيغ يتػزع المػف البشي بذكل متفاكت كمتجرج في 

 األجداـ، حتى يرل لممػف الفاتح مسا أعصى ليا عسقا كبعجا ثالثا.

سدتعسخ، الحؼ حاكؿ شسذ اليػية الثقاؼية الػششية " مػجو إلى ال ىشجسة الخغبةىحا العسل الفشي"    
كاإلفخيؿية عامة، كالخد عميو بمغة الخمػز كالتي تعتبخ ركح السجتسع كأقػػ مغ القشابل كالسدتميسة مغ 

 حزارة بمجه الستشػع حزاريا.

ى " عشاصخ تذكيمية بارزة ممفتة لالنتباه، تبجك عمىشجسة الخغبةلقج جعل شكخؼ مدمي في لػحتو"    
 نفذ مدتػػ نطخ السذاىج.
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إّف أعساؿ شكخؼ مدمي، يسكغ أف يخاىا الستمقي الجدائخؼ بأنيا لػحات مخمة بالحياء كأنيا تخالف    
الثقافة العخبية، كلكغ عشج التسعغ في ىحه المػحات التي تتشاكؿ أجداد الشداء نججىا رمدية أكثخ مسا 

لمغات التيفيشاغ، العخبية، الالتشية مغ أجل إحياء ىي كاقعية، فجعل مغ الجدج لغة ناشقة يحكي بكل ا
" إن أستاذة الشقج الفشي في مجرسة الفشػف الجسيمة بالجدائخ العاصسة العقػن نجيخةتاريخ شعب فرخحت 

 93" كل مايخاه في جدجىا مدمي نداء مدمي تحسل التاريخ وتحكي حكاية بمج وشعب، ليحا جعل

، عخضت جسيع لػحات شكخؼ مدمي مغ بجاية مذػاره 2009 السيخجان اإلفخيقي الثاني سشةكفي   
مجيخ الستحف ، فتحجث " MAMA" ستحف الػششي لمفغ الحجيث والسعاصخالالفشي حتى نيايتو في 

حداس، نقل لشا السعخض كان ناجحا، وأن شكخي مدمي فشان عغ معخضو فقاؿ بأف "  دمحم جحير
 94السو الخاص".مذاعخه مغ خالل لػحاتو، التي تشبعث مغ روحو وع

كالعاشفة التي تشبعث مغ ىحه المػحات ىي االنجحاب كالخغبة في اكتذاؼ السعاني التي تحسميا   
 أجداد الشداء السدخخفة كالغػص في عالع شكخؼ مدمي السميء باألحالـ كالخغبات.

 L’iconologiqueالسدتػى الثالث:  ج.

حا العسل الفشي، ىي إعادة تخاث ماضي سمب بالقػة إّف الخسالة التي أراد الفشاف تػجييا مغ خالؿ ى   
مغ شخؼ السدتعسخ، كإعادة إحياءه بمغة تذكيمية عالسية كبخمػز كزخارؼ ككتابات كألػاف، صشعت 
ىػية الذعب الجدائخؼ كاإلفخيقي عامة، لمتعبيخ بمغة كاحجة عغ ىػية مذتخكة، كإذا حممشا عشػاف المػحة" 

ظ الحالة الحىشية التي تجفع باإلنداف لمؿياـ بفعل معيغ، فيي الذعػر "، فالخغبة ىي تمىشجسة الخغبة
شيػة غيخ عاقمة، يسكغ التحكع بأنيا"  Platonباإلحتياج  إلى شيء أك شخز ما، عخفيا أفالشػف 

 95فييا بػاسصة مبجأ العقل"

لسفاتغ " نقل لشا الفشاف رغباتو الغخيدية كالذيػانية إلضياره "ىشجسة الخغبةمغ خالؿ لػحة   
الذخريات السرػرة  كإلغخاءات الجدج، كالتي تحقق الستعة كتذعل مذاعخ الحب كالخغبة، كلكغ 
نقميا برػرة رمدية كمحػرة، تذبو الشداء السرػرة عمى ججراف الكيػؼ في السبالغة في مقاسات 
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 Voir, Mostéfa Djadjam, un film documentaire, Op.cit. 
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 Ibid. 
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أسامةالولٌدي،تحلٌلدرسالرغبةالسنةأولىبكالورٌا، 
http://eloualidiblog.blogspot.com/2017/05/blog-post.htmlعلىالساعة04/09/2020لوحظٌوم

23:41.
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رجات الرجر كاألرداؼ، أضيخىا الفشاف في شكل ىشجسي، عغ شخيق انديابية كانحشاءات الخصػط كد
التجانذ المػني كالتبايغ في نفذ الػقت، فال يبالغ في شخح الذكل الذيػاني، بل يدعى إلبخاز الحات 
األنثػية بأمػمتيا كخرػبتيا كحسيسيتيا كدكرىا في السجتسع كفي الحفاظ عمى الخمػز الذعبية كتخاث 

 األججاد، فجعميا تطيخ تحت لػاء ممكة الرحخاء تيغ ىيشاف.

التحخر في العالع العخبي، تحػلت صػرة السخأة إلى رمد لقزايا اإلستقالؿ كالتحخر،  مع بخكز قزايا 
كأضحت صػرة كششية تحسل اليػية ككل السعاني التي يكتشدىا السجتسع مغ رمػز شعبية ككتابات 
كأشكاؿ كألػاف عخفت مشح األزؿ كعبخت عغ ركح الجساعة، فشجج العجيج مغ الفشانيغ التذكيمييغ العخب 

، اتخح وفيق السشحرخحكا رمد السخأة لمتعبيخ عغ اليػية، فعمى سبيل السثاؿ الفشاف التذكيمي السرخؼ ات
 نفذ التعبيخ التذكيمي لذكخؼ مدمي مغ خالؿ اخخاج رمدية السخأة لمتعبيخ عغ تاريخ شعبو. 

 : مغ لػحات الفشاف التذكيمي كفيق السشحر10الرػرة رقع 

 
السرجر: 

https://www.facebook.com/almonzer.net/photos/a.143493405661605/14885945845833
3/?type=3&theater 
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 : مغ لػحات الفشاف التذكيمي السرخؼ كفيق السشحر11الرػرة رقع 

 
مرجر: اؿ

https://www.facebook.com/almonzer.net/photos/a.242194115791533/2424863490
95643/?type=3&theater 

الحؼ قّجـ الجدج األنثػؼ، ليعبخ عغ اليػية  عديد سيج يحياف التذكيمي السغخبي ككسا نجج الفش  
 السغخبية بسكّػناتيا العخبية كاإلسالمية.

فقج ضّل التعاشي لخسع الجدج العارؼ عشج السجتسعات العخبية محتذسا كرمديا، يػافق األفكار الجيشية   
السحاكالت مغ فشانيغ تذكيمييغ عخب لتجاكز ىحه كاألخالؾية كالثقاؼية لمسجتسع، رغع أّف ىشاؾ بعس 

 الصابػىات إال أّنيا تبقى دائسا في ترادـ مع أفكار السجتسع.

فاختمفت أعساؿ الفشانيغ التذكيمييغ في شخيقة تشاكليع لجدج السخأة حدب الخمؽيات اإلجتساعية   
  كالسشطػمة األخالؾية كالجيشية لمسجتسع.
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 حات الفشان التذكيمي السغخبي عديد سيج يحي: لػحة مغ لػ 12الرػرة رقع 

 
 https://www.baytte.com/?p=10737السرجر: 

كترػيخ السخأة كالجدج العارؼ عشج الفشانيغ التذكيميغ األكركبييغ يقػـ عمى السيارة كاإلبجاع، كيأخح    
كركحي،  مشحى الترػيخ اإلغخيقي السبشي عمى تعطيع ترػيخ الجدج كالحؼ لو بعج فمدفي كديشي

يجدج اعتقادىع بذسػلية اإلنداف الخكح كالجدج كأّنيسا كجياف لعسمة كاحجة، كخالؿ القخنيغ الثامغ عذخ 
كالتاسع عذخ، أخح جدج السخأة كالتعخؼ يتصػر كفق أشكاؿ كأبعاد مختمقة فالسجرسة الصبيعية صػرت 

ة اتخحتيا لمتعبيخ عغ كقائع األجداد العارية كجدء مغ الصبيعة كالشقاء الفصخؼ، كالسجرسة الػاقعي
اجتساعية مغ فقخ كبؤس كبداشة، في حيغ تشاكلت السجرسة الخكمشدية األجداـ العارية كػسيط لمستعة 

 كالمحة كضيخ ذلظ في أعساؿ السدتذخقيغ.

كمع تجخل التكشػلػجيا كاإلعالـ كالعمع في صشاعة الفغ، كضيػر الشطخيات الفمدؽية كالشفدية في الفغ   
ي، تعجدت اإلتجاىات كالخؤػ التعبيخية مغ انصباعية كتكعيبية، تعبيخية، تجخيجية، دادائية التذكيم

كسخيالية كما إلى غيخ ذلظ مغ اإلّتجاىات الفشية التي ال يسكغ حرخىا في الدمغ السعاصخ، أصبح 
الجدج كمغة تعبيخية تحخر مغ كل كسائل الحجب، يعبخ عغ مكبػتات كترػرات الفشاف الفكخية 

 René Magritteلشفدية فشجج عمى سبيل السثاؿ أعساؿ الفشاف التذكيمي البمجيكي ريشيو ماغخيت كا
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عبخ عغ الجدج العارؼ لمسخأة بخؤػ فمدؽية كنفدية عسيقة تعكذ نطختو لمحياة كالتي أثارت تداؤالت 
 عسيقة في عالع الفغ .

 René Magritte: لػحة السخآة لمفشاف التذكيمي ريشيو ماغخيت 13الرػرة رقع 

 
 https://www.jadaliyya.com/Details/30240السرجر: 

، ُيعج مغ أعالـ الػاقعية الججيجة كتسيد Yves Klein ككسا نجج الفشاف التذكيمي الفخندي إيف كاليغ  
يقة خاصة لمتعبيخ عغ جدج السخأة كما يتخكو ، كلجيو شخ Monochromeعسمو الفشي بأحادية المػف 

مغ انصباع لجػ الستمقي، بحيث أّنو استخجـ الصالء عمى أجداد الشداء ليحرل عمى انعكاسات أثخ 
 الجدج بالزغط عمى القساش أك الػرؽ أك الحائط أك األرضية.

 

 

 

https://www.jadaliyya.com/Details/30240
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 Yves Klein: مغ لػحات الفشاف التذكيمي إيف كاليغ 14الرػرة رقع 

 
 https://www.jadaliyya.com/Details/30240 السرجر:

كبسا أّف الفشاف شكخؼ مدمي مغ خخيجي مجرسة الفشػف الجسيمة بباريذ، فقج تأثخ بسختمف   
االتجاىات كالسجارس الفشية التي ضيخت في القخف العذخيغ، كلكغ أسمػب شكخؼ مدمي ال يسكغ 

سل، كال يحب أف يكػف مقيجا ضسغ اتجاه ترشيفو ضسغ تيار معيغ، ألنو فشاف ييػػ الحخية في الع
معيغ، ليحا نخػ أسمػبو متشػعا بيغ التذخيري كالتجخيجؼ كاليشجسي كالتعبيخؼ، كىحا ما صّخح بو مجيخ 

، كىحا العسل ىشجسة الخغبة يسكغ ترشيفو " دمحم جحير" الستحف الػششي لمفغ الحجيث كالسعاصخ 
ببابمػ جعل الشداء تطيخ في شكل ىشجسي كىشاؾ تأثخ ضسغ األسمػب التكعيبي التعبيخؼ، بحيث أّنو 

 Les Demoiselles d’Avignonنداء أفيشيػن في لػحتو  Pablo Picassoبيكاسػ 
 مغ حيث األشكاؿ كاأللػاف الخممية. 1907والسشجدة سشة 
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 Les Demoiselles d’Avignon: نداء أفيشيػف  15الرػرة رقع 

 
-http://artstorybyflo.over-blog.com/2014/01/pablo-picasso-%C2%AB-lesالسرجر: 

demoiselles-d- avignon-%C2%BB-1907-peinture-%C3%A0-l-huile-2.html 

الحؼ يشتسي لمسجرسة الػحذية في شخيقة كضعو لأللػاف  Henri Matisse ىشخي ماتيذك   
، رغع ىحا التأثخ 1952 عامك السشجدة   le Nu bleuلػحتو العارية الدرقاء الراؼية، كذلظ في 

إاّل أف شكخؼ مدمي جعل مغ أشكالو ركاية تػلج مغ مغارات الصاسيمي،  بيحه التيارات الفشية الغخبية
يعكذ مكانة كدكر السخأة عبخ التاريخ،  كتحكي حكاية شعبو عغ شخيق الخمػز كاألشكاؿ اليشجسية،

ككأنيا تدبح في عالع مغ األشكاؿ  فجعل نداءه ىشجسية في كسط المػحة، عاريات بػضعيات مختمفة،
 كالخمػز، تثيخ في نفدية الستمقي رغبة في الجخػؿ في ىحا العالع السميء باألحالـ كاكتذافو.
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 le Nu bleu: العارية الدرقاء  16الرػرة رقع 

 
 http://tresors.nice.fr/oeuvre/nu-bleu-iv-nice السرجر:

، الدياسة، االجتساعية، ةلفشي مغ خالؿ األبعاد التاريخيإف شكخؼ مدمي أضيخ أىسية عسمو ا    
الثقاؼية كاألنتخكبػلػجية التي يحسميا، فأنجد العجيج مغ المػحات في نفذ الدياؽ، كالتي تتشاكؿ السخأة 

ككل ىحه األعساؿ كلجت مغ رحع السعاناة مغ االستعسار كرغبتو الكبيخة في التحخر كالخد  كالخمػز، 
غ ججيج،  أقػػ مغ القشابل كالحؼ عبخت عميو حخكة أكشاـ، كالتي جسعت بيغ عمى السدتعسخ بف

الثقافات الجدائخية الستشػعة مغ عخبية، أمازيػية كافخيؿية فكانت تعبخ بمغة الخمػز كاألشكاؿ اليشجسية 
الزاربة في التاريخ، ككل فشاف مغ مؤسدي ىحه الحخكة عبخ بصخيقتو الخاصة عشيا، في حيغ أّف 

دمي بحث في العالقة بيغ الػشع كالسخأة كما تحسمو مغ دالالت كإشارات، فطيخت جل أعسالو شكخؼ م
 les trois 1982أجمي"، الشداء الثالث  "يخقرغ مغأيقػنات كأشكاؿ أنثػية فشجج مثال لػحة 

femme ، السخأة التػتعFemme Totem 1980   امخأة،Femme 1982 ممحق الرػر ص ( 
يج مغ الكتاب الجدائخييغ الحيغ تأثخكا بأعساؿ شكخؼ مدمي، مشيع الكاتب ( كنجج العج 126-128

بحيث عبخكا عغ بخاعة الفشاف كعالسو  ،وشاىخ جاووت والسؤرخ الفشي بغ عسخ مجيان رشيج بػججرة
السميء بالخياؿ كالػاقع، كشخيقة استخجامو لأللػاف، كاستحزار الساضي، كرمػز األسالؼ، كاتخاذ 

  لمتعبيخ عغ شعػره كعسا يخاه.جدج السخأة سبيال
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فالفشاف يختمف عغ الفشانيغ اآلخخيغ في شخيقة جعمو السخأة محػرا لتعبيخه عغ الساضي كالحاضخ  
 بصخيقة رمدية مؤثخة.

  lesكتالػجات في ىحا العسل الفشي اعتسجنا عمى عجة مخاجع تتعمق بحياة الفشاف كمديختو الفشية مثل   
catalogues السػاقع اإللكتخونية إلى مقاالت عمسية و فالم الػثائكية باإلضافةواأل، السعارض ،

كبعج تحميل ىحه المػحة، ندتذعخ أّف الفشاف أدخمشا في عالسو السسدكج بيغ الحؿيقة كالخياؿ، ككأنو ركػ 
لشا حكاية عبخ الدمغ عغ شخيق السخأة، التي اتخحىا سبيال لمتعبيخ عغ شعػره كأفكاره كىػيتو، كحدب 

صخح بو الفشاف عغ رمد السخأة بالشدبة إليو، يسثل السمكة األسصػرية تيشييشاف، كالتي حكست الخجاؿ ما 
كثمث القارة اإلفخيؿية كالتي لقبت بأـ الصػارؽ، لتحسل في جدجىا كل ىحه الخمػز كاألشكاؿ التي تعػد 

عغ األم، تي تعبخ "إلى كيػؼ الصاسيمي كإلى الدمف كاألججاد، بحيث جعل مشيا السخأة القريجة ال
96الدوجة، األخت، الحبيبة....السخأة التي مشحت الحشان والحساية....الصعام والكتابة...."

                                                           
96

 Voir,Catalogue, mois de patrimoine2003, op.cit, p .6.  



 

 
 

 

 

 
 

 

  

     

 

   

  

   

    

 

 

 



 انخاتمة 
 

82 
 

 الخاتسة:

اإلنداني بالكػف، كيعتبخ الخمد مغ أىع عشاصخ  ك االحداس إّف الفشػف ىي شكل مغ أشكاؿ التعبيخ 
الشدب كالسقاييذ كعجـ التقيج بقػاعج  غييبيستاز بالبداشة كتإذ  ،فخيؿيةالخسع الذعبي لجػ الذعػب اإل

في  استعسل مشح قجيع الدماف ك قج كمعاني عسيقة تعكذ عادات كثقافة السجتسع، السشطػر، كلو دالالت
 ججاريات الكيػؼ كألغخاض شقػسية كديشية كصػال إلى كضائف تدييشة ككضيؽية.

بجاعي في الفشػف التذكيمية، خاصة بعج الغدك اإلستعسارؼ عمى إ اُتخح الخمد الذعبي كسرجر  
بحثػا عغ فشجج العجيج مغ الفشانيغ التذكيمييغ الجدائخييغ الحيغ ، لدسخاءالقارة اغالبية بمجاف  ك الجدائخ 

خالؿ  كالتي ضيخت ،التججيج كمػاكبة الحجاثة متأثخيغ بالحخكات الفشية التذكيمية السججدة في الغخب
 ػضعػا لػحاتيع كػاجية لمخد عمى الدياسة اإلستعسارية كلمجفاع عغ اليػية الثقاؼيةف ،العذخيغ القخف 

ف مغ أعساؿ فشية كصمػا بيا إلى العالسية، إال أّف الفغ ػ ف الجدائخيػ فشانكرغع ما حققو ال ،السحمية
خخيجي كانػا  انيغ مفغ الغخبي، كذلظ لكػف أّف ىؤكالء الفشلفي جػىخه تابعا بقي التذكيمي الجدائخؼ 

الفغ مقارنة بكلع يخؽ إلى مكانة عالية  ،كأساليبيع الفشيةاألكاديسيات الغخبية، كمتأثخيغ بإتجاىاتيع 
التي تعتسج عمى التكشػلػجيا  ،كذلظ إلنعجاـ التكػيغ الفشي كفق السعاييخ العالسية ،التذكيمي العالسي

مية يالستاحف لعخض مختمف األعساؿ التذك كنقز كاستعساؿ الػسائل العمسية الستصػرة في الفغ،
ىي عجـ التأريخ ألعساؿ  ،إلرتقاءباالجدائخؼ التذكيمي مغ أىع الشقاط التي لع تدسح لمفغ  .لمفشانيغ

اعتبار الفغ التذكيمي كسيمة لمتخؼيو كتدييغ  اكحمييغ كانعجاـ الشقاد في ىحا السجاؿ، ك يالفشانيغ التذك
السدتحقة كسا ، فمع يحع ىحا الفغ بؿيستو كالسيخجانات الثقاؼية شيةقاعات العخض في السشاساب الػش

إاّل أّنو ساىع بذكل كبيخ في الجفاع عغ اليػية كالتعخيف بالسػركث  حزييا الفغ التذكيمي الغخبي،
عادة الشطخ في ىحه الشقاط مغ أجل التخمز مغ التبعية الغخبية، كخمق إ ، كلحلظ كجب الثقافي الذعبي

  العالسية. ػف التذكيميةع بحاتو يزاىي الفشفغ ججيج قائ

كمغ خالؿ ىحه الجراسة التي قسشا بيا حػؿ أعساؿ شكخؼ مدمي كالحؼ اتخح مغ الخمد الذعبي سبيال  
 لمتعبيخ تػصمشا إلى مجسػعة مغ الشتائج:

 .كاف شكخؼ مدمي مشاضال سياسيا بفكخه كلػحاتو، بحيث دعع العجيج مغ الحخكات التحخرية 
 1969لػحجة اإلفخيؿية كاإلشخاؼ عمى السعخض اإلفخيقي السقاـ في الجدائخ عاـ تذجيع ا. 
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 .قاـ بعج االستقالؿ بتجريذ الفغ التذكيمي فتخخج العجيج مغ الصمبة عمى يجه 
  تػضيف شكخؼ مدمي ىحه الخمػز كاألشكاؿ في لػحاتو، فشجج أّنو استخجـ الحخؼ األمازيغي

شكاؿ السختمفة كاألرابيدظ، التي تدخخ بيا القارة الدسخاء ليعبخ كالعخبي، كالعجيج مغ األلػاف كاأل
 عغ التشػع الثقافي.

 خ عغ القارة يجعل شكخؼ مدمي مغ السخأة مػضػعا ىاما في لػحاتو، فكانت بالشدبة لو تعب
 الدسخاء ك صػرة عغ ممكة الرحخاء.

 خيؿية كما تدخخ بو عبخ عغ شخيق جدجىا عغ مذاعخه كاحداسو نحػ السخأة، كنحػ القارة اإلف
 مغ مػركث ثقافي.

 :ككسا جعميا في أشكاؿ رمدية متعجدة  
 بألػاف كأشكاؿ ىشجسية مختمفة.شكل الصػشع  -
جعميا في شكل أشكاؿ ىشجسية مختمفة األلػاف كاألحجاـ ليعبخ عغ الخمػز كاأللػاف الستشػعة  -

 ليحه القارة. 
، فأخخج رمدية السخأة ليعبخ ألكشاـكسا اتخح مغ جدجىا مػششا يحسل العجيج مغ الدخارؼ كا -

 عغ الجساؿ، الحياة، األرض، الخرػبة، السحبة.
   ضعاؼ سياسة السدتعسخ في إاكتذاؼ شخرية شكخؼ مدمي الحداسة كعديستو القػية

 كالحفاظ عل اليػية الػششية ذات البعج اإلفخيقي.

 ة ككثيخة مشيا:فكانت رسالة الفشاف مغ خالؿ أعسالو الفشية عسيقة كذات دالالت عطيس

 .تػجيو رسالة قػية لمسدتعسخ عغ شخيق الخمػز، فجعميا معبخة كأقػػ مغ القشابل 
  حدب ترخيحاتو أىجػ أعسالو لمسخأة الجدائخية كاإلفخيؿية باعتبارىا األـ، كاألخت، البشت

 كالحبيبة.
 .عّخؼ األجياؿ بؿيسة كأىسية ىحه الخمػز الذعبية 
 ضخكرة الحفاظ عمى رمػز األججاد. 
 .الدعي دائسا لمبحث عغ التججيج كالحجاثة في الفغ التذكيمي 
 .الفغ التذكيمي بالشدبة إليو لغة شعخية صامتة 
 .الدعي لمبحث عغ أىجاؼ بشاءة مغ كراء الفغ التذكيمي 
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 .الفغ التذكيمي ىػ الفغ الحؼ يػلج مغ ركح السجتسع كيعبخ عغ اليػية 
 .القارة اإلفخيؿية مػركث ثقافي عخيق 
 لخمػز ليا قػة تعبيخية أكثخ مغ الخسػـ الػاقعية، ألنيا تتزسغ التأكيل كالتفكيظ لمػصػؿ إّف ا

 إلى معشاىا الجػىخؼ، فيي تتزسغ أكثخ مغ رسالة بجال مغ رسالة كاحجة.

ا مفتػحا لمبحث في ك رغع ما قجمشاه عغ الفشاف شكخؼ مدمي كعغ أعسالو، إاّل أنو يبقى السجاؿ  
تداؿ تحسل مغ األلغاز كاإلثارة ألنيا ال ،لػحاتو كالتجقيق فييا في تسعغالك  ،لعطيعشخز ىحا السبجع ا

 ،ما يحسمشا إلى اكتذاؼ السديج مغ الحقائق الفشية الججيجة السبيخة عغ عالع الفغ التذكيمي كإبجاعات
ألف الخمػز في ىحا الفغ تحسل حقائق كاسعة ال يسكغ حرخىا، البج مغ دراستيا كالغػص في أعساقيا 

قافي إلى فزاء كاسع ال حجكد لو. بذكل يداىع في تصػيخىا كتججيجىا إلى ما يخقى بالسػركث الث
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 :السعارض الذخرية 
 1955.أكؿ معخض شخري بالسخكد الثقافي الجكلي بالحي الجامعي، باريذ : 
 1961 ،عخض في قاعة نفتالي في الخباط :Galerie Naftalé, Rabat. 
 1968.عخض في قاعة اإلتحاد الػششي لمفشػف التذكيمية في الجدائخ العاصسة : 
 1986 "كشارؾ بعسل " غػاش ك مػنػتيب :Guache et Monotype  في قاعة أدمحم

 إيدياخع في الجدائخ العاصسة.
 1989 شارؾ بعسل مػنػتيب :Monotype  إكخاما لخكاية التصميقHommage à la 

Répudition رشيج بػججرة، ) روما (مخكائي ل. 
 1990بالجدائخ قاـ بسعخض " بالسبداست تيغ ىيشاف  : كفي السخكد الثقافي الفخندي

Palimpseste de Tin Hinan. 
 1999 عخض في قاعة عخض لي لػميار :Les Lumières  األنػار(، نانتيخ (

Nanterre. 
 2006 كعخض في شامبيتي سػر ماف :Champingny-sur-Marne. 
 2003.عخض في الستحف الػششي لمفشػف الجسيمية بالجدائخ العاصسة : 
 2008 عخض في إيمغ، البيخيشي الذخؾية :.Elne,Pyrénées-Orientales 
 2008 عخض في قاعة فخاندػاز سػشػ في ليػف :Galerie Françoise Souchaud à 

Lyon. 
 :السعارض الجساعية 
 1950 الفشانيغ الجدائخييغ كالسدتذخقيغ. : شارؾ بمػحتيغ لسشاضخ شبيعية في صالػف 
 1951 ناؿ جائدة ديديخؼ 48: شارؾ في صالػف الفشانيغ الجدائخييغ كالسدتذخقيغ في شبعتو ،

 يدترخخ تحت قرف قشابمكع".، عغ عسمو الفشي "السديح Désiré Cornuzكػرنػز 
 1952ائدة األكلى : شارؾ في معخض الفشانيغ الذباب في السخكد الفخندي اإلسالمي، كناؿ الج

 Metro- Goldwin Mayer.ؿ " ميتخك غػلجكيغ مائيخ
 1953 شارؾ في صالػف السدتذخقيغ الحؼ نطع معخض لمخسع الجدائخؼ لمفشانيغ الذباب مع :

 ، كحرل عل الجائدة األكلى لسجيشة الجدائخ.Galliero et Nallardجاليخك كناالر 
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 1956 جشاح السغخب.: يذارؾ في معخض مع السغخبي أحسج شخقاكؼ في 
 1961 :.يذارؾ في معخض مع مجسػعة مغ السغاربة 
 1964.السذاركة في معارض اإلتحاد الػششي لمفشػف التذكيمية : 
 1965 شارؾ في معخض جساعي في تػنذ، كالجكلة التػندية أخحت عسميغ مغ أعساؿ :

 شكخؼ مدمي.
 1967.كاف أكؿ معخض لسجسػعة أكشاـ : 
 1969ي اإلفخيقي.: تشطيع السيخجاف الثقاف 
 1970.عخض في الجدائخ العاصسة مع عمي خػجة كفارس : 
 1971.السعخض الثاني لسجسػعة أكشاـ : 
 1973-1980.معارض جساعية في الجدائخ كالخارج : 
 1982 رحمتو إلى الػاليات الستحجة األمخيكية كمذاركتو مع مجسػعة مغ الفشانيغ األفارقة في :

خانديدكػ، أشمشصا ككاششصغ كتع شخاء األعساؿ مغ معارض في نيػيػرؾ، شيكاغػ، ساف ف
 .Des collectionneurs américainsشخؼ عارضيغ أمخيكييغ 

 1986 شارؾ في معخض فغ الخسع الجدائخؼ في فتخة الثسانيشات في السخكد الػششي لمفشػف :
ت التذكيمية بباريذ،  كفي جػيمية كشيخ أكت شارؾ في معخض الفشانػف الجدائخيػف في الػق

 الحاضخ، في قاعة عخض أدمحم إيدياخع في الجدائخ العاصسة.
 1987.تكخيع بيكاسػ، في الستحف الػششي لمفشػف الجسيمة في الجدائخ العاصسة : 
 1988صباح الخيخ بيكاسػ" في متحف بيكاسػ، أنتيب" :Antibes . 
 1989 معخض جساعي لفغ الخسع الجدائخؼ، في قاعة إيدػ في بخككدل :Ipso 

Bruxelles. 
 1990.فغ رسع إفخيؿيا الذسالية في الجار البيزاء : 
 1995 بػار شيخ ماؼ في مخسيميا، قرخ األنيدكػ في باريذ :La Fiche la Belle de 

Mai, Marseille,Palais de l’Unesco,Paris 
 1997قاعة عخض ماركاف في باريذ : Galerie Marquand,Paris. 
 1998يمشػؼ لػركا.: " رسامػ الخمػز" ميخاماس ثع ف «  Les peintres de signe » 

Miramas puis Villeneuve le roi 



وانمىجزات انعمىمية نشكري مسهي انمعارض   
 

89 
 

 Peindre enالخسع في السشفى بسذاركة دكنيد مارتيشاز مجسع ساف بيار لػ بيػليي، أكرلياف. 
exil avec Denis Martinez,Collégiale Saint-Pierre Le Puellier, 

Orléans 
 2002الجدائخؼ ، حرغ بػريمي في مخسيميا  : القخف العذخكف في فغ الخسعChâteau 

Borely, Marseille  
 2008 فشانػ الخسع العالسيػف كالثػرة الجدائخية، ) معخض جساعي بستحف الفغ الحجيث :

 كالسعاصخ في الجدائخ العاصسة في إشار تطاىخة الجدائخ عاصسة الثقافة العخبية.

 اإلنجازات العسػمية:ج. 

 1983الستػاججة بسخبعات السعجف السرقػؿ 2ـ100ججارية مداحتيا  : الثػرات الثالث 
 مشحجر تافػرة، الجدائخ. /بالسيشاء

 1985-1983 ثالث مشحػتات مػضػعة بسقخ بمجيات الجدائخ، حيجرة، بػزريعة، بئخ مخاد :
 رايذ.

 :السجسػعات العسػميةد. 

 .الستحف الػششي لمفشػف الجسيمة، الجدائخ 
 .متحف زبانة، كىخاف 
 الخباط.مجسػعات عسػمية ، 
 .مجسػعات عسػمية، تػنذ 
  ( وزارات، سفاراتمجسػعات عسػمية جدائخية.) 
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 (:1890/1954أزواو معسخي )

، تتمسح عمى يج فشانيغ فخندييغ، تخرز في رسع 1916ضيخ عمى الداحة الفشية ابتجاء مغ سشة   
كالخباط كمخاكر، كسا رسع مشاضخ الخيف مغ مشاضخ الخيف السغخبي كالذػارع الزيقة العتيقة مثل فاس 

 مشاشق الؿبائل الخائعة بأسمػب كاقعي.

 :Eugène Isabey (1886/1803)أوجيغ إزاباي 

 Jean Baptisteمتأثخا بأبيو جاف بابتيدت إزاباؼ   فشاف فخندي، بخز بأعسالو في فتخة الخكمشدية،  
Isbeyتاريخية.، صػر العجيج مغ السشاضخ الصبيعية كالسذاىج ال 

 :Eugène Fromentin  (1820/1876)أوجيغ فخومشتان 

، 1846مغ أبخز الػجػه في تاريخ اإلستذخاؽ الفشي، كىػ مغ الفشانيغ الخكمشدييغ، زار الجدائخ  
أعجب بالصبيعة الجدائخية، كصػر عجة لػحات مثل  لػحة ) مدجج قخب الجدائخ(، ) مشاضخ مغ 

 الذفة(.

 : (1934/1967أحسج شخقاوي ) 

، ثع تابع دراستو في مخسع أكجاـ 1959إلى  1956درس الخسع في مجرسة الحخؼ الفشية في باريذ   
، أبجع العجيج مغ المػحات 1961في السجرسة العميا لمفشػف الجسيمة في باريذ لسجة سشة خالؿ سشة 

كالتأثخ بأسمػب الكبيخة الحجع بأسمػب تجخيجؼ كرمدؼ، تعكذ مديجا مغ الثقافة الذعبية األمازيػية 
 بػؿ كمي كالدخيالية. 

 :Irwin Panofski  (1892/1968 )إيخويغ بانػفدكي 

مؤرخ الفغ األلساني، كيسثل نقصة عالية في الجراسة األكاديسية األيقػنية الحجيثة، كلجيو كتاب "   
خ الفكخؼ عرخ الشيزة كالػالدة في الفغ الفخندي، ككانت ألفكار بانػفدكي تأثيخا كبيخا في التاري

 كالفشي. 
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 :ق.م ( 347ق.م/ 427)   Platonأفالشػن 

فيمدػؼ يػناني كالسيكي، رياضياتي، كاتب لعجد كبيخ مغ الحػارات الفمدؽية، كيعتبخ مؤسذ   
ألكاديسية أثيشا التي ىي أكؿ معيج لمتعميع العالي في العالع الغخبي، معمسو سقخاط كتمسيحه أرسصػ، 

، ككاف تمسيحا لدقخاط كتأثخ بأفكاره.كضع أفالشػف األسذ األكل  ى لمفمدفة الغخبية كالعمـػ

 : Pablo Picasso (1881/1973)بابمػ بيكاسػ

رساـ كنحات كفشاف تذكيمي إسباني، أحج أشيخ الفشانيغ في القخف العذخيغ كيشدب إليو الفزل في   
جاؿ الترػيخ كالشحت، كمغ تأسيذ الحخكة التكعيبية في الفغ، لو العجيج مغ اإلنجازات الفشية في م

كىي لػحة ججارية تمخز القرف اإلستعسارؼ عمى مجيشة  Guernicaأشيخ أعسالو لػحة جخنيكا 
 جخنيكا.

 :Paul Gauguin (1848/1903)بػل جػجان

رساـ فخندي تخخج مغ بيغ أحزاف السجرسة اإلنصباعية، إال أنو أبجػ ميػال أخخػ، حيث أنو كاف   
األكلى لإلبجاع، اشتيخ بالديخاميظ كالشحت كالخسع الخذبي في لػحاتو الديتية  يخيج استكذاؼ السشابع

السدخخفة، كاف يغيخ الرػرة الصبيعية بإدخاؿ مداحات ممػنة كمتعخجة، يعج مغ أشيخ الفشانيغ في 
، ككسا Henri Matisseالقخف العذخيغ، أثخت أعسالو عمى السجرسة الػحذية خاصة ىشخؼ ماتيذ 

 عبيخييغ األلساف.أثخت عمى الت

 :بغ بغجاد دمحم

رساـ، مدخحي كصحفيغ مغ مػاليج مجيشة البميجة، مخاسل فشي لجخيجة السجاىج اليػمية الرادرة  
بالفخندية، كعزػ في اإلتحاد الػششي لمفشػف التذكيمية، كمغ بيغ السؤسديغ لحخكة أكشاـ، شارؾ 

 بالعجيج مغ السعارض داخل كخارج الػشغ كأسمػبو رمدؼ.

 :غ تػنذب

رساـ مشسشسات كخخيج السجرسة الػششية لمفشػف الجسيمة بالجدائخ، فخع الفشػف اإلسالمية، التحق   
بالسجرسة العميا لمفشػف بصيخاف بإيخاف، حيث ناؿ ليدانذ في الفشػف التذكيمية كالسشسشسات، شارؾ في 



 مهحق األعالو 
 

93 
 

جػائد مشيا الجائدة األكلى العجيج مغ السعارض كالسدابقات عمى السدتػػ الػششي كالجكلي، ناؿ عجة 
 ، كقاـ بتشفيح العجيج مغ الصػابع البخيجية.1982في الحكخػ العذخيغ لالستقالؿ بالجدائخ 

 : Bransoulier jean Baptiste Achilleبخاندػليو جػن باتيدت 

 رساـ فخندي تتمسح عمى يجه العجيج مغ الفشانيغ الجدائخييغ كالفخندييغ.  

، تخخج مغ مجرسة الفشػف الجسيمة 1921معسارؼ، كلج بتمسداف سشة  : رساـ كميشجسبذيخ يمذ
(، كاف 1942/1949(، ثع في السجرسة الػششية العميا لمفشػف الجسيمة بباريذ )1942/1945لمجدائخ )

(، كمغ 1962/1982أكؿ مجيخ لمسجرسة الػششية لميشجسة السعسارية كلمفشػف الجسيمة بالجدائخ مغ )
 (.UNAPي لمفشػف التذكيمية )مؤسدي اإلتحاد الػشش

 :Jean Bernard Moreau (1952/2004)جػن بخنار مػرون 

دكتػر في التاريخ، اىتع بجراسة السفخدات الخمدية كركد عمى رمػز الحخؼ التقميجية كاليجكية خاصة   
كفي الفخار، ككػنو فشانا خدؼيا، كخس أغمب حياتو السيشية لجعع الحخؼ القجيسة السيجدة باإلنقخاض، 

فتخة استقالؿ الجدائخ، اىتع بجراسة مختمف الخمػز الذعبية القجيسة لألكاني الفخارية كالحخؼ التقميجية 
األخخػ لمسجتسع البخبخؼ، كقاـ بالسقارنة بيغ الخمػز اإلفخيؿية كتمظ السػجػدة في أسيا كفي الريغ 

 كحتى تمظ السػجػدة في أمخيكا.

 :George Braque (1882/1963)جػرج بخاك 

مغ مؤسيدي السجرسة التكعيبية مع الفشاف بابمػ بيكاسػ، كيعج مغ أبخز الفشانيغ في القخف العذخيغ،  
كيعتقج بخاؾ أف الفشاف يكتذف الجساؿ بػاسصة الحجع كالخط كالكتمة كالػزف، كمغ خالؿ ذلظ الجساؿ 

 يطيخ الفشاف انصباعو الذخري.

 :Henri Matisse  (1869/1954)ىشخي ماتيذ 

اـ فخندي مغ كبار أساتحة السجرسة الػحذية، تفػؽ في أعسالو عمى أقخانو، سعى ماتيذ لمػصػؿ رس 
لمػف الخالز في القجرة التعبيخية، فتسكغ مغ تقجيع عشاصخ ترػيخية كثيخة كبحلظ حقق التػازف السصمق 
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لقػة التعبيخية إذا كاف بيغ الخط كالمػف، كقج قاؿ إف كثخة األلػاف تفقج قػة المػف، كبإمكاف المػف تحقيق ا
 التجرج مشتطسا كمتشاسقا كتتساثل شجتو مع اإلحداس لجػ الفشاف.

 :Henrich Barth  (1821/1865)ىشخيتر بارث 

 مدتكذف غخب افخيؿيا، لغػؼ ألساني، جغخافي كعمسي كعالع انتخكبػلػجيا.

 :(1956/ 1921زيغػد يػسف )

انب القائج ديجكش مخاد كبعج كفاتو تػلى ؾيادة ىحه قائج السشصقة الثانية قدشصيشة، كاف يشاضل بج 
 السشصقة، كيعتبخ مغ أبخز القادة في الثػرة التحخيخية.

 :حديغ زياني

بالجدائخ، يعتبخ مغ أشيخ الفشانيغ كالخساميغ الحيغ بشػا أنفديع بأنفديع، كمغ الحيغ  1935كلج سشة   
 1978ي أحجا، بجأ العسل كفشاف محتخؼ عاـ فخضػا أسمػبيع عمى السجتسع الفشي كلع يقمج كلع يحاك

، كىػ عزػ مؤسذ في متحف الجير 2009حتى عاـ  1994، كفي فخندا عاـ 1993إلى عاـ 
السخكدؼ بالجدائخ، كعزػ في األكاديسية الجكلية لمفشػف التذكيمية في كيبظ، تحاكي أعساؿ زياني 

 حيػاناتيا كأناسيا. الصبيعة التي نذأ فييا كالقخية التي تخبى فييا بحقػليا ك 

 :(1954/1993شاىخ جاووت )

 شاعخ كركائي كصحفي جدائخؼ، أغتيل إباف العذخية الدػداء بالجدائخ.  

 : (1929/1989كاتب ياسيغ )

 كاتب كأديب جدائخؼ، مغ أشيخ ركاياتو "نجسة"، ألف مجسل كتاباتو بالمغة الفخندية.  

 :Luis Nallard (1918/2016)لػيذ نالر 

 فخندي كلج بالجدائخ، كتسيد بأعساؿ تجخيجية.رساـ   

 :Léonard de Vinci (1452/1519)ليػناردو دافيشذي 
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فشاف كمختخع ايصالي، كثيخ السعارؼ عاش في عرخ الشيزة، اشتيخ بانجازاتو العمسية كاختخاعاتو،   
 جيػلػجيا.حيث أنو كاف رساما كنحاتا، أدبيا كمعساريا، مػسيؿيا كرياضياتيا، ميشجسا، فمكيا ك 

 :دمحم أكدػح

، عزػ في اإلتحاد الػششي لمفشػف 1934مغ أكائل الفشانيغ التذكيمييغ الجدائخييغ، كلج سشة   
عغ شخيق الشحت، يعتبخ مغ ركاد الفغ الحجيث بالجدائخ كأعسالو  1959التذكيمية، بجأ العسل سشة 

 الخارج.تسيل إلى التجخيج، أقاـ العجيج مغ السعارض الذخرية بالجدائخ كب

 :دمحم بػكخش

، كسجل بالجمفة سشة 1951كلج الفشاف ببػركيذ الدخس، بػالية الكاؼ بالجسيػرية التػندية سشة   
، أياـ انجالع الثػرة التحخيخية، ىػ فشاف يجسع بيغ الشحت، الخسع، الكتابة، التأليف كالتجريذ، 1954

شذط باإلذاعة الثقاؼية مشح سشة يذتغل مشرب أستاذ كاتب كمحاضخ، يشتج بخامج فشية عامة، كي
، كيشذط بالفزائية الثالثة الجدائخية )ركغ لػحة كفشاف(، حاز عمى العجيج مغ الجػائد 2000

 كالسيجاليات في السيخجانات الػششية كالعالسية.

 :(1900/1993دمحم بغ سميسان )

ميا لمفشػف الجسيمة بباريذ، درس بالسجرسة الػششية لمفشػف الجسيمة بالجدائخ، ككسا درس بالسجرسة الع  
إلى  1923، عسل أستاذا بجسعية الفشػف الجسيمة بالجدائخ مغ 1922عسل كأستاذ لمتخبية الفشية سشة 

 ، تحرل عمى العجيج مغ الذيادات التقجيخية، كشارؾ في عجة معارض داخل كخارج الػشغ.1929

 :(1909/1984دمحم زميخلي )

، تكػف فشيا بسجرسة الفشػف الجسيمة بالجدائخ، كقاـ بترػيخ 1935بخز في الفغ التذكيمي مغ سشة   
السشاضخ الجدائخية الخالبة بأسمػب كاقعي، كاف عزػا في اإلتحاد الػششي لمفشػف التذكيمية، شارؾ 

 بعجة معارض بالجدائخ كخارج الػشغ.
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 : دمحم واعيل

رسة الػششية لمفشػف الجسيمة ، درس بالسج1930أبخيل  23مغ مػاليج الجدائخ العاصسة بتاريخ    
، 1985بالجدائخ، شارؾ في العجيج مغ السعارض الجساعية بالجدائخ العاصسة كفي الخارج بػاششصغ 

، قاـ بتشفيح العجيج مغ شعارات الذخكات الػششية، كانجد العجيج مغ 1986، باريذ 1985مكديكػ 
 المػحات اإلشيارية.

 : ميمػد بػكخش

، مغ أكائل الفشانيغ التذكيمييغ الجدائخييغ، تتمسح عمى 1979ك تػفي سشة  مغ مػاليج سيجؼ بمعباس  
يج نرخ الجيغ ديشيو، درس في السجرسة العميا لمفشػف الجسيمة بباريذ، استقخ بفخندا ك أقاـ معخضو 

ـ، ثع أقاـ معخض 1950ـ ككحلظ في سشة 1947األكؿ بالشادؼ الفخندي اإلسالمي بالجدائخ سشة 
 ـ ككحلظ شارؾ في معارض أخخػ داخل كخارج الػشغ.1950فخندي بباريذ سشة بقاعة الفغ ال

 :Malika Grasshoffماكيالم 

بألسانيا الذسالية، قامت  Bremenماكيالـ مؤرخ كدكتػرة في اختراص الفمدفة، تعير في بخيسغ   
تحت اسع بأبحاث حػؿ سحخ الشداء البخبخيات مغ خالؿ الخمػز الذعبية، كقامت بتحخيخ أبحاثيا 

 مدتعار ماكيالـ في كل مغ فخندا، ألسانيا كأمخيكا.

 :مرصفى بغ دباغ

ـ، تتمسح عمى يج أستاذه دالشي عبج الخحساف فتعمع الدخخفة عمى الخذب كالدجاج 1906كلج سشة  
 كالفخار، كسا جعل مغ الدخخفة اإلسالمية داللتو اإلبجاعية السؤثخة.

 :مرصفى جحػط

، درس بالسجرسة الػششية لمفشػف الجسيمة، أقاـ العجيج مغ السعارض 1948رساـ مشسشسات، كلج سشة  
، 1970الذخرية بالجدائخ ككحلظ خارج الػشغ، تحرل عمى الجائدة الكبخػ في الفشػف كاألداب سشة 

 ككاف عزػا في اإلتحاد الػششي لمفشػف التذكيمية كاألميغ العاـ لجسعية الفشػف التصبيؿية.
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 :مرصفى عجان

ـ، درس الفشػف في ألسانيا، يعج مغ أحج مؤسدي جساعة اكشاـ، 1933بالقربة بالجدائخ سشة كلج   
كتعبخ لػحاتو التي أنجدىا بجقة عمى صفائح الشحاس عبارات التيفيشاغ ) إشارة لمخط األمازيغي ( 

مثل  كالصاسيمي كالقربة إلى جانب البخبخ كالصػارؽ، كساىع في تخميع العجيج مغ السعالع التاريخية
 بشاية مجمذ األمة أك حرغ بخج الكيفاف.

 :Sauveur Galleiro   (1914/1963)سػفخ غاليخو 

 Jeanرساـ فخندي كلج بالجدائخ، تخبصو عالقة صجاقة مع كاتب ياسيغ مػلػد فخعػف كجػف سيشاؾ   
Sénac لمفشػف ، أعسالو تخاكحت بيغ الػاقعية كالتجخيج، شارؾ في عجة معارض، كناؿ الجائدة الكبخػ

 بفخندا.  1963جػاف  4، كتػفي في 1963بالجدائخ كضل في الجدائخ حتى فبخايخ 

 : (1906/1979عبج الحميع ىسر )

كلج بتمسداف، كزاكؿ دراستو بالسجرسة الػششية لمفشػف الجسيمة بالجدائخ العاصسة، ثع التحق بسجرسة   
أستاذ لمفشػف بسجيشة فاس السغخبية كعسل الفشػف الجسيمة بباريذ، تمقى تكػيشا استذخاؾيا، شغل رتبة 

أيزا كأستاذ في مجرسة الفشػف الجسيمة بباريذ، أنجد عجة مشسشسات، كأعسالو اإلستذخاؾية كانت بشطخة 
 فشاف جدائخؼ كأقاـ عجة معارض داخل كخارج الػشغ.

 :(1939/1994عبج القادر عمػلة )

في غخب الجدائخ كدرس الجراما بفخندا، كانزع كاتب مدخحي جدائخؼ، كلج بسجيشة الغدكات بتمسداف،   
ـ بعج اإلستقالؿ، أعسالو عادة كانت 1963إلى السدخح الػششي الجدائخؼ كساعج عمى انذاءه عاـ 

 بالعامية الجدائخية كالعخبية.

 :(1919/1996عبج القادر قخماز )

الفشػف الجسيمة بػىخاف بيغ  كلج بسجيشة معدكخ، كاستقخ بعجىا بسجيشة كىخاف أيغ زاكاؿ دراستو بسجرسة  
 ـ كتسيدت أعسالو بالتجخيج.1961ـ، ثع انتقل الى العاصسة الفخندية باريذ سشة 1940ك  1937سشة 
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، كدرس بسجرسة الفشػف الجسيمة 1950: فشاف مشسشسات جدائخؼ، كلج بسميانة سشة عمي كخبػش
 بالجدائخ.

 :عمي خػجة

، مغ أصػؿ عثسانية، تعمع الخسع في مخسع خالو عسخ 1923فشاف مشسشسات جدائخؼ، كلج بالعاصسة   
راسع، كدرس بسجرسة الفشػف الجسيمة كتتمسح عشج خالو األخخ دمحم راسع، شارؾ في العجيج مغ السعارض 

 داخل كخارج الػشغ.

 :(1984/1959عسخ راسع )

أىع أعسالو كتابتو  كلج بالجدائخ العاصسة، قاـ بالعجيج مغ األعساؿ الخصية كالدخخفة اإلسالمية، مغ  
لمجدء األخيخ مغ القخآف الكخيع بالخط السغخبي كشبع بالسصبعة الثعالبية بالجدائخ، ككاف مغ أكائل 
الرحفييغ الجدائخييغ، أنذأ العجيج مغ الرحف التي كاف يؤلفيا كيكتبيا بخط يجه ثع يقـػ بصبعيا 

دخخفة كالسشسشسات بالجدائخ سشة كتػزيعيا كمغ ىحه الرحف الفاركؽ، ذك الفقار، أنذأ مجرسة ال
 ـ، كشارؾ بالعجيج مغ السعارض الفشية في الجدائخ، كلو اىتساـ بالسػسيقى األنجلدية.1939

رساـ ىػلشجؼ، يشتسي إلى السجرسة اإلنصباعية : Vincent Van Gogh (1853/1890)فان جػخ 
 مغ المػحات التي عبخت عغ حياتو. كما بعج اإلنصباعية، أنجد العجيج

 
: أحج أشيخ فشاني القخف العذخيغ Vassily Kandinsky (1866/1944)فاسيمي كانجندكي 

  Art Abstraitلعب دكرا محػريا كميسا في تصػر الفغ التجخيجؼ

 :Théodore Chassériau (1819/1856)تيػدور شاسيخيػ

و مغ الذخؽ، مغ أشيخ رسامي السجرسة الخكمشدية، زار الجدائخ عجة مخات كاستػحى معطع لػحات   
 كلجيو لػحات تاريخية كديشية ككسا لو ججارايات.

 :Gustave Guillaumet (1840/1887)غػستاف غيػمي 

فشاف استذخاقي اىتع بخسع الذعػب الرحخاكية، كفزل الدفخ إلى الجشػب الجدائخؼ عمى أكركبا،    
 اء فتخة اإلستعسار. كاف مغ الفشانيغ الحيغ صػركا الحياة الحؿيؿية كالرعبة لمجدائخييغ أثش
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 : راقز زمبي في زؼ احتفالي، يؤدؼ رقرة عمى إيقاع الصبػؿ01صػرة رقع

 
 23ص فشػف الشحت كالخسع كالعسارة، إفخيكياالسرجر: كتاب جاكميغ كانجا، 
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 : رقرة جشائدية باألقشعة لجػ شعب الجكجغ02الرػرة رقع 

 
 .22فشػف الشحت كالخسع كالعسارة ص  إفخيكيا، السرجر: كتاب جاكميغ كانجا
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 : قشاع رقز لجساعة باـ في نيجيخيا، يعتقجكف أّنو يسج بقػة خارقة03الرػرة رقع 

 
 .26فشػف الشحت كالخسع كالعسارة ص إفخيكياالسرجر: كتاب كانجا جاكميغ ، 
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 ي حػض الكػنغػ: تسثاؿ خذبي لديجة تحسل آنية مغ مشصقة لػبا ف04الرػرة رقع  

 
في الترسيع  كتػضيفياىالة صالح حامج، الؿيع الجسالية لخمػز الفغ اإلفخيقي السرجر: 

، 3، السجمج اإلندانيةمجمة العسارة الفشػف، لمجراسات كالعمـػ ، الدياحية لمسشذآت الجاخمي
 .646، ص 10العجد 
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 : تسثاؿ مشحػت يخمد لألـ في ) ساحل العاج (05الرػرة رقع 

 
في الترسيع  كتػضيفياىالة صالح حامج، الؿيع الجسالية لخمػز الفغ اإلفخيقي السرجر: 

، 3، السجمج اإلندانيةمجمة العسارة الفشػف، لمجراسات كالعمـػ ، الدياحية لمسشذآت الجاخمي
 .646، ص 10العجد 
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 : تسثل لػحة إيتياف ديشو فتيات مغ بػسعادة06الرػرة رقع

 
جس حؽيطة، الخصاب التذكيمي السعاصخ في الجدائخ مغ خالؿ مقالسرجر:  

ديغ، أشخكحة لشيل شيادة دكتػراة، جامعة أبي بكخ  أعساؿ الفشاف التذكيمي مقجس نػر
 .283، ص 2017/2018بمقايج، قدع الفشػف، كمية األداب كالمغات، تمسداف، 
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 : لػحة ايتياف ديشو ضػء القسخ07الرػرة رقع 

 
جس حؽيطة، الخصاب التذكيمي السعاصخ في الجدائخ مغ خالؿ أعساؿ الفشاف مقالسرجر: 

ديغ، أشخكحة لشيل شيادة دكتػراة، جامعة أبي بكخ بمقايج، قدع  التذكيمي مقجس نػر
 .284، ص 2017/2018الفشػف، كمية األداب كالمغات، تمسداف، 
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 : بياف أكشاـ08الرػرة رقع

 
 Camille Penet-Merahi, L’écriture dans la pratique des artistesالسرجر: 

Algériens  de 1962 à nos jours, thèse  de Doctorat pour l’obtention 
du grade de Docteur  en Histoire  de l’art, Université  Clermont 

Auvergne,p.41 
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 خيؿيا: نساذج مغ أعساؿ الخخز مغ ابجاع شعب الدكلػ في جشػب اف 09الرػرة رقع

 
 .69فشػف الشحت كالخسع كالعسارة ص  إفخيكياالسرجر: كتاب كانجا جاكميغ، 
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 : بعس البيػت اإلفخيؿية مغ الجاخل10الرػرة رقع

 
في  كتػضيفياىالة صالح حامج، الؿيع الجسالية لخمػز الفغ اإلفخيقي السرجر: 
، اإلندانيةجراسات كالعمـػ مجمة العسارة الفشػف، لم، الدياحية لمسشذآت الترسيع الجاخمي

 .650، ص10، العجد 3السجمج 
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: األشكاؿ اليشجسية عمى الججراف مغ ابجاع نداء شعب الشيبيمي 11 الرػرة رقع
 الذسالي مغ جشػب افخيؿيا. في الجدء

 
 .70فشػف الشحت كالخسع كالعسارة ص  افخيكياالسرجر: كتاب كانجا جاكميغ، 
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، مجيشة Djeblaغ السشازؿ مغ شخؼ الشداء البخبخيات، قخية جبمة : تديي 12 الرػرة رقع
 بجاية بالجدائخ شساؿ افخيقي.

 
السرجر:  

https://www.pierreseche.com/AV_2019_fatiha_bennacer.htm 
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 : تسثل بعس الدخارؼ في السشازؿ البخبخية13الرػرة رقع 

 
السرجر: 

http://chroniquesalgeriennes.unblog.fr/2016/02/05/artisanat-
berbere-signes-et-symboles-part-2-murs-tapis-tatouages-

bijoux/ 
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 : سجاد لقخية أيت ىذاـ بسجيشة تيدؼ كزك بالجدائخ شساؿ افخيؿيا 14الرػرة رقع 

 
 

-http://liberte-algerie.com/radar/le-tapis-dait-hichem-auالسرجر: 
musee-national-des-arts-et-traditions-populaires-222093 
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: لػحة السديح يدترخخ تحت قرف قشابمكع لذكخؼ مدمي، زيت عمى 15الرػرة رقع 
 1951ستع، السشجدة سشة  50/52قساش، بسقاس 

 
 مدمي اإلفخيقي Catalogueالسرجر: كتالػج 
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قاس : لػحة ساؾية سيجؼ يػسف لذكخؼ مدمي، زيت عمى قساش بس16الرػرة رقع 
 1959ستع، السشجدة سشة 162/130

 
 مدمي اإلفخيقي Catalogueالسرجر: كتالػج 
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، أعساؿ مشجدة بالباستاؿ كاأللػاف Les Camps: السخيسات اإلستعسارية 17الرػرة رقع 
 التخابية.

 
 Camille Penet-Merahi, L’écriture dans la pratique des artistesالسرجر:  
Algériens  de 1962 à nos jours, thèse  de Doctorat pour l’obtention du 

grade de Docteur  en Histoire  de l’art, Université  Clermont Auvergne,p.96. 
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 Denis، دكنييذ مارتيشاز1962: لػحة شخاسة األسالؼ الثالثة 18الرػرة رقع 
Martinez ستع، 146/87، لػحة بربغة زيتية بسقاس 

 
 .1985: كتالػج السعخض اإلستعادؼالسرجر
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لمفشاف التذكيمي السغخبي أحسج الذخقاكؼ،  1963: لػحة األخػات الثالث 19الرػرة رقع 
ستع، مقتشيات الستحف العخبي لمفغ الحجيث، الجكحة  152/138,5لػحة زيتية عمى قساش 

 بقصخ

 
 https://www.qm.org.qa/ar/revolution-generationsالسرجر: 
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: لػحة عشتخة لمفشاف التذكيمي التػندي عادؿ مقجير، لػحة مشفحة بالربغة 20الرػرة رقع 
 ستع56/72التخابية بسقاس 

 
السرجر: 

https://folkculturebh.org/ar/index.php?issue=47&page=showarticle&
id=900 
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 ؽ : لػحة مغ لػحات الفشاف التذكيمي الميبي يػسف معتػ 21الرػرة رقع 

 
السرجر: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4838518673519&set=o
a.469094026473454&type=3&theater 
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، لمفشاف التذكيمي Retour des ancêtres: لػحة عػدة الدمف 22الرػرة رقع 
 الجدائخؼ مدمي شكخؼ.

 
-https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/choukri-mesli-leالسرجر: 

chant-du-signe,2130 
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 لمفشاف التذكيمي مدمي شكخؼ، صبغة Ancêtre ،1972: لػحة الدمف 23الرػرة رقع 

 ستع 91/65زيتية عمى قساش، بسقاس 

 
 مدمي اإلفخيقي. Catalogueالسرجر: كتالػج 
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لمفشاف التذكيمي مدمي شكخؼ  Mes Ancêtres ،1983: لػحة أسالفي24الرػرة رقع 
 ستع. Monotype،65/50 مػنػتيب

 
 مدمي اإلفخيقي. Catalogueالسرجر: كتالػج 
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، لسدمي شكخؼ، صبغة Ancêtre bleu 1975: لػحة الدمف األزرؽ 25الرػرة رقع 
 ستع، 91/66قساش، بسقاس زيتية عمى

 
 مدمي اإلفخيقي. Catalogueالسرجر: كتالػج 
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، لسدمي Elle dansent pour moi ،1998: لػحة إنيغ يخقرغ لي 26الرػرة رقع 
 ستع، 100/81شكخؼ، تقشية مختمصة، 

 
 مدمي اإلفخيقي. Catalogueالسرجر: كتالػج 
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، لسدمي شكخؼ، صبغة زيتية Femme Totem 1980: السخأة التػتع 27الرػرة رقع 
 ستع. 116/81عمى قساش،

 
 مدمي اإلفخيقي. Catalogueالسرجر: كتالػج 
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، لسدمي شكخؼ، Les trois femmes 1982: لػحة الشداء الثالث 28ع الرػرة رق
 ستع 100/89زيت عمى قساش 

 
 مدمي اإلفخيقي. Catalogueالسرجر: كتالػج 
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زيت عمى قساش ، لذكخؼ مدمي Totem Couple 1980: الدكجاف التػتع 29الرػرة رقع 
 ستع 116/89

 

 يمدمي األفخيق Catalogueالسرجر: كتالػج 
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 ستع 116/87لذكخؼ مدمي، أكخيميظ عمى قساش  Tassdira 1980: الترجيخة 30الرػرة رقع 

 

 مدمي اإلفخيقي Catalogueالسرجر: كتالػج 
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لذكخؼ مدمي، زيت عمى  Femme nuage doré 1987: امخأة الدحاب الحىبي 31الرػرة رقع 
 ستع 120/100قساش 

 

 مي اإلفخيقيمد Catalogueالسرجر: كتالػج 
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، أكخيميظ عمى Splendeur afriaine 2004: عطسة افخيؿية 32الرػرة رقع 
 .117/82قساش

 
 مدمي األفخيقي Catalogueالسرجر: كتالػج 
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 :السرادر. أ
الع، دار ، القامػس السػسػعي، تاريخ، ثقافة، أحجاث، أعالـ كمعمعمسة الجدائخعاشػر شخفي،  -

 .2009القربة لمشذخ، 
 : السخاجع. ب
يع مخدكخ -  :ابخـا
  1988، الجدائخ، السؤسدة الػششية لمكتاب، الحخكة التذكيمية السعاصخة بالجدائخ. 
 ،تصػرىا الجدائخ، الرشجكؽ الػششي لتخؾية الفشػف كأدابيا ك  مديخة الفغ التذكيمي بالجدائخ

 .2005، 1ط التابع لػزارة الثقافة،
مغ اليػية إلى القزية، السخكد السػريتاني لمجراسات كالبحػث  الصػارق ج الشقخة، اكشاتو كل -

 .2014اإلستخاتيجية، 
 .2003، 1، د.بمج الشذخ، ىال لمشذخ كالتػزيع، طالفغ اإلفخيقي أسامة الجػىخؼ، -
) الصاسيمي ازجخ في ماقبل التاريخ(، د.بمج  السعتقجات والفغ الرخخي  بغ بػزيج لخزخ، -

 .دار الشذخ،د.طالشذخ، د.
) عشجما يدتميع الفشانػف في إبجاعاتيع حخكب التاريخ  كمػاقف الفغ والحخب جساؿ قصب،  -

 .2سعيج جػدة الدحار كشخكاء، ط -البصػلة كاألحجاث الداخشة(، د.بمج الشذخ، مكتبة مرخ
ة سمدمة عالع السعخفة، السجمذ الػششي لمثقافاإلستذخاق في الفغ الخومشدي، زيشات بيصار،  -

 .1998كالفشػف كاألداب، الكػيت، 
األردف، عساف، دار السشاىج لمشذخ كالتػزيع،  التخبية الفشية ومشاىجيا،مشحر سامح العتػـ،  -

 .2007، 1ط
ر الحػار لمشذخ ، سػرية، الالذقيية، داالديسيائيات مفاليسيا وتصبيقاتياسعيج بشكخاد،  -

 .2012، 3 كالتػزيع، ط
صفحة ديبمػماسية ناصعة، مػسػعة تاريخ الثػرة جدائخية وإفخيكيا الثػرة العبج هللا مقالتي،  -

 .الجدائخية، الكتاب الدابع، الجدائخ كزارة الثقافة
، القاىخة، دار الكتاب العخبي، الفغ العخبي الحجيث  بيغ اليػية والتبعيةعؽيف البيشدي،  -

 .1997، 1ط
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 :السخاجع الستخجسة. ت
خسع كالعسارة، تعخيب احسج الفؿيو، السؤسدة اليسشية جاكميغ كانجا، افخيؿيا فشػف الشحت كال -

 .2016، 2لمتشسية الثقاؼية، ط
 .ليػناردك دافيشتذي، نطخية الترػيخ، تخ: عادؿ الديػػ، سمدمة الفشػف، مكتبة األسخة -
)ذاكخة كىػية(، تخ عبج الخحيل حدؿ، السغخب، افخيؿيا الذخؽ، د.ط، البخبخ غابخييل كامب،  -

2014. 

 :جشبيةالسخاجع األ. ث
- Anissa Bouayed,Histoire de la peinture en Algerie : Continuum et 

ruptures, Historienne, chercheur associé laboratoire SEDET- 
Paris7,Groupe de recherche GREMAMO. 

- Camille Penet-Merahi, L’écriture dans la pratique des artistes 
Algériens de 1962 à nos jours, thèse  de Doctorat pour l’obtention du 
grade de Docteur  en Histoire  de l’art, Université  Clermont 
Auvergne, Ecole Doctorale Lettre,  Sciences Humaines et Sociales, 
Centre d’Histoire «  Espace et Cultures. 

- Ctalogue , Mesli L’Africain, Musée national d’art moderne et 
contemporain d’Alger,MAMA 

- Catalogue, mois du patrimoine 2003,Musée national des beaux arts. 
- Catalogue : Rétrospective de «  Denis Martinez » au Musée des 

beaux-arts d’Alger ; ENAC, Reghaia, 1985.  
- Devulder M, peinture murales et pratiques magiques dans la  tribu des 

Ouadias,Ed. Maison-Carrée- Alger,1985. 
- Edouard Barnoin, A propos de Panofsky : iconographie, 

sociologie, théorie de lart, revue Raison présente, n°6, Avril- Mai- 
Juin , 1968. 
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- Françoise Liassine, CHOKRI MESLI,Alger, Enag ,Editions 2002. 
- Rachid Boudjedra,Choukri Mesli palimpsestes de TIN HINAN, 

exposition et catalogue produit par les centres culturels français 
d’Alger, d’Anaba , de Constantine, d’Oran,de Tlemcen, conception et 
réalisation : Centre Culturel Français D’Alger. 

- Signes et desert,dessin et peintures,Baya,Arezki, Silem, 
Koraichi,Martinez,Mesli.  

- Tahar Djaout, une mémoire mise en signe ( Ecrit sur l’art ),El Kalima 
Edition. 

 :الجوريات . ج
 لمسشذآت في الترسيع الجاخمي كتػضيفياىالة صالح حامج، الؿيع الجسالية لخمػز الفغ اإلفخيقي  -

، الجسعية  10، العجد 3، السجمج اإلندانيةمجمة العسارة الفشػف، لمجراسات كالعمػـ ، لدياحيةا
 .2018العخبية لمحزارة كالفشػف،  القاىخة، مرخ، الخبيع 

جامعة القاديدية ،  ،جبار حسيجؼ محيدغ الخبيعي، الخسـػ الرخخية لعرػر ما قبل التاريخ -
ة ميداف لمجراسات األكاديسية، كمية التخبية األساسية، ، مجم31كمية  الفشػف الجسيمة، العجد 

 .2017ميداف، العخاؽ،
حدغ سيج سميساف، ضاىخة اإلستعسار في إفخيؿيا كالعالع العخبي، دراسات إفخيؿية، مجمة بحػث  -

ق، أبخيل 1406نرف سشػية، العجد الثاني، السخكد اإلسالمي اإلفخيقي بالخخشػـ، شعباف 
 .ـ1986

األبعاد الشفدية لمتحػالت الفشية في رسػـ بيكاسػ، قدع الفشػف التذكيمية،  ؼ،قاسع جميل ميج -
كمية الفشػف الجسيمة، جامعة كاسط، محافطة كاسط العخاؽ، مجمة جامعة بابل، العمػـ 

 .2018، 2، العجد 26اإلندانية، السجمج 
فخيؿية في الترسيع خجيجة ىاشع كعبج السشعع أحسج البذيخ، الؿيع الجسالية لمخمػز كالدخارؼ اإل -

السعاصخ، ، كمية الفشػف الجسيمة كالتصبيؿية، جامعة الدػداف لمعمػـ كالتكشػلػجيا، عسادة 
 .2018ديدسبخ  4، العجد 12البحث العمسي، مجمة العمػـ اإلندانية، السجمج 

-  
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 :السقاالت. ح
جامعة دمحم  ،بغ بػزيج لخزخ، دكر السخأة  في السجتسعات الخعػية خالؿ فتخة ما قبل التاريخ -

خيزخ، شعبة التاريخ، كمية العمـػ اإلندانية كاإلجتساعية،قدع العمـػ اإلندانية، بدكخة، 
 .الجدائخ

 :ألشخوحاتا. خ
مقجس حؽيطة، الخصاب التذكيمي السعاصخ في الجدائخ مغ خالؿ أعساؿ الفشاف التذكيمي  -

دع الفشػف، كمية ديغ، أشخكحة لشيل شيادة دكتػراة، جامعة أبي بكخ بمقايج، ق مقجس نػر
 .2017/2018األداب كالمغات، تمسداف، 

سميسة بغ مخمػؼ، الؿيع الجسالية في أعساؿ الفشاف"دمحم خجة"، أشخكحة لشيل شيادة الجكتػراة،  -
 .2017/2018جامعة أبي بكخ بمقايج، قدع الفشػف، كمية األداب كالمغات، تمسداف، 

لتذكيمية الجدائخية، أشخكحة لشيل شيادة في الفشػف ا جسالية الخمد البخبخؼ قخزيد معسخ،  -
 .2017/2018دكتػراة، جامعة أبي بكخ بمقايج، قدع الفشػف،كمية  األداب كالمغات، تمسداف،

 :السحكخات. د
بمجياللي لصيفة، المػحة الفشية بيغ التحميل كالشقج دراسة تحميمية نقجية لمػحة السخأة كالصفل  -

في الفشػف التذكيمية، جامعة أبي بكخ بمقايج، قدع  محكخة لشيل شيادة ماستخ لسحسج ايدياخع،
 .2016/2017الفشػف، كمية األداب كالمغات، تمسداف، 

 ،بػقشيشة مشػرة، تصػر الفشػف التذكيمية في الجدائخ مغ اإلستقالؿ إلى مصمع األلؽية الثانية -
التذكيمية، محكخة لشيل شيادة ماستخ، جامعة أبػ بكخ بمقايج، قدع الفشػف، تخرز في الفشػف 

 .2017/2018كمية األداب كالمغات األجشبية، تمسداف 
 ناجػرؼ عبج اإللو، أججيخ كليج، السقاكمة في الفغ التذكيمي الجدائخؼ" بغ عسخ بغ عيدى" -

محكخة لشيل شيادة ماستخ، جامعة أبي بكخ بمقايج، قدع الفشػف، تخرز في الفشػف  ،أنسػذجا
 .جشبيةالتذكيمية،كمية االداب كالمغات األ

 :األفالـ الػثائؿية. ذ

- Chokri Mesli , Peintre et Passeur de rèves, Un Film Documentaire, 
Mostéfa Djadjam.  
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 :السقابالت. ر
عمى  25/06/2020مكالسة ىاتؽية مع ابغ الفشاف شكخؼ مدمي شارؽ مدمي يػـ الخسيذ  -

 .10:00الداعة 

 :السػاقع اإللكتخونية . ز
- http://kitabat.over-blog.com/2015/01/54b7ad42-c653.html vu le 

23/03/2020 à 20:44. 
- https://www.albayan.ae/books/from-arab-library/2015-05-08-

1.2370039  vu le 20/03/2020 à 20 :03.  

- https://www.founoune.com/index.php/jean-de-maisonseul-1912-
1999-le-grand-combat-1947-estimation-15000-20000-e/., Vu le 
05/04/2020, à 16 :13. 

- http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9e424320-d893-4218-
bb15-04d3ec3c0b1e vu le 06/04/2020. 

- https://www.ennaharonline.com vu le 19/04/2020 à 23 :25. 
- https://www.alaraby.co.uk vu le15/05/2020 à 12 :05. 
- https://artisticdesignacadmy. wordpress.com/page2-2/page-lesson-7 

vu le 14/05/2020 à17:32.  
-  https://www.arageek.com/2018/10/22/colors-meaning.html, vu le 

06/06/2020 à 17:28. 
- https://xn--sgb8bg.net/%D8%AD%D9%83%D9%85-

%D8%B9%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86/ vu 
le 15/05/2020 à 15 :00. 

- https://www.helaahob. com/news/reports/7288. 
- https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/choukri-mesli-le-chant-du-

signe,2130 http://artstorybyflo.over-blog.com/2014/01/pablo-
picasso-%C2%AB-les-demoiselles-d-avignon-%C2%BB-1907-
peinture-%C3%A0-l-huile-2.html. 

https://www.ennaharonline.com/
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- http://tresors.nice.fr/oeuvre/nu-bleu-iv-nice. 
- https://www.pierreseche.com/AV_2019_fatiha_bennacer.htm. 
- http://liberte-algerie.com/radar/le-tapis-dait-hichem-au-musee- 

national-des-arts-et-traditions-populaires-222093. 
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