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الحسج هلل رب العالسضغ ك الربلة ك الدبلـ عمى شخؼ السخسمضغ كمغ تبعيبإحداف الى 
 يـػ الجيغ أحسج هللا عدكجل كاشكخه جديل الذكخ لتػؼيقي إلنجاز ىحا ابحث الستػاضع .

كسا أتقجـ بأسسى عبارات الذكخ ك االمتشاف لمجكتػرة الفاضمة شخقي ىاجخ عمى قبػليا   
 االشخاؼ عمضشا في اتساـ ىحه السحكخة ك عمى تػجضياتيا ك إرشاداتيا الؿيسة   .

الذكخ السػصػؿ أيزا الى كل مغ ساعجنا مغ قخيب أك مغ بعضج  كلػ بكمسة مغ    
 .زمبلء كأصجقاء ك أساتحة حفطيع هللا

 كل الذكخ لمجكاتخة السشاقذضغ .      

الى كل الحيغ سيا قمبي عغ ذكخ أسسائيع .كأتسشى أف أكػنغ أفجت كلػ بذيء القمضل    
 في مجاؿ ىحا البحث .

 كل الذكخ ك التقجيخ الى كل أساتحة قدع الفشػف عمى ما قجمػه لشا شضمة خسذ سشػات    

 

 عػف أخيو"  " ك هللا في عػف العبج ماداـ العبج في

 









 

ب  
 

 داءــاإله
يشصق عمى اليػاء "  كل مغ قاؿ فضيا الرادؽ الرجيق الحي ال إلىأىجي ىحا العسل    

التي باركتشي  إلىالتي حسمتشي ببصشيا كسيخت ألجمي  إلى" األمياتالجشة تحت أقجاـ 
 بادعائيا ك سامحتشي بحبيا كحشانيا الغالية ك العديدة عمى قمبي ... أمي.

 

 ب .ػػضػبػجي الحػػػػاة .... كالػػػضػحػي الػػػػدي فػػػػػب كجػبػس ىػػػػػػػػػإل

  يػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػأخى ...ػمػة هللا عػػبػد كىػػشػى كػمػػأغ ىػػػإل     

ا كثضخا في بحثشا ػػشػجتػػاعػػي سػػػػػػالت » خػػػػػػػاجػػػػي ىػػػػشخق  « ةػػػخمػتػحػسػي الػػػرتػػتػدك ىػػػػػػإل    
 أعد زمضمة كصجيقة التي قجمت لي العػف في انجاز ىحه السحكخة . إلىىحا 

               ةػػػػػػػبػمػصػػحة ك الػػػػػػاتػػػأس إلىو ػػػػامػػػػقػػػو كمػػسػػل باسػػػػة كػػػعػامػػجػػاء الػقػػع رفػسضػج  إلى   
 بجامعة مدتغانع .  قدع الفشػف ػػػػاؿ الػػػػسػػػػػك ع

جؽ .ػػػػة صػطػع لحػػيػػي بػشػتػخقػػجؽ.....كفػة صػػطػع لحػػيػػي بػػسعتشػػغ جػػم ىػػػػإل      
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 مقدمة : 

كتججدت  حا لمجفاع عغ الشفذ ك الػجػد معامشح بجأ الخميفة سبل  الجدائخي لقج كاف التذكضل    

تقشيات استخجامو مع تججيج تقشيات استخجامو مع تججيج مخاحل التاريخ ، فعشجما كاف في العرخ 

الذخيخة لزساف البقاء ، كاف في عرخ الرخاع القػمي السعاصخ دفاعا  لؤلركاحالبجائي أداة مػجية 

 عغ الػجػد ك اليػية معا .

بميغ ،  كبإخبلصكربسا برػرة أفزل مشيا ،  ، األخخى لقج عبخت الفشػف التذكضمية بقجر الفشػف   

 اإلندافالتي دكف فضيا  يالصاسضمعغ كالدة حزارات ، فقج بخز بسكػناتو الستشػعة في مغارات 

 ات مفتػحة الءركاقا فشيا في فزابجائي حزػره ككائغ متصػر بصبعو حتى جعل مشيا ما يذبو لا

في  اإلندافيات استقخت في الرخػر ك الججراف جدجت عشػاف ىحا شتسحى أبجا بسا احتػتو مغ مقت

 صخاع ضج تحجيات الصبيعة أك معتقجات تغمف السخضمة البذخية .

عتبار كسضمة نزاؿ ك اغ التذكضمي الجدائخي دكرا ىاما في مقاكمة االستعسار ذلظ بفا أدى السك    

ع في تيضئة الطخكؼ السشاسبة لمثػرة ار الحخكة الػششية حضث ساىدتقل أىسية ، في م مقاكمة ال

 إيقاضوالذعب الجدائخي لسعخكة الفرل ، عغ شخيق نذخ الػعي بضغ صفػفو ك  إعجادالتحخيخية ك 

 كربصو بالقزية الػششية.

ك السداحات ك  األشكاؿمغ حضث الترػيخ العاـ لعالع  اإلسبلمييذج االنتباه في الفغ  أكؿ ما إف 

ك التقشيات ك الخامات  األشكاؿادية  ليحا الفغ فحضثسا نتج نعجب لتعجد ، أي السكػنات الس األحجاـ



 

ب  
 

 األخضخخاصية التكخار ، التشػع ك التجخيج ، ىحا  إلى إضافة،  اإلسبلميبالػحجة مغ خرائز الفغ 

 . اإلسبلميالحي يعتبخ خاصية فخيجة عخفيا الترػيخ 

شسات التي حزي باىتساـ الكثضخ مغ فغ السشس اإلسبلميك مغ الفشػف التي عكدت خرائز الفغ   

الجدائخية  األمةالفشانضغ عبخ العالع كعمى رأسيع الفشانضغ الجدائخيضغ ، فالسشسشسة جدء مغ تاريخ  

ليا ك كانت السشجدات  األنطارلشا تحفو فشية رائعة جمبت  كأنتجت،دكنت كقائعيا بمغة جسالية ، 

الفغ ف كأشيخىع ك الحي يعج رائج فغ السشسشسات لمفشانضغ أبخز صػرة تعكذ ركعة ىحا  اإلبجاعية

مجرسة السشسشسات الجدائخية ك التي تخكت لشا شػاىج حاضخة  إنذاءالفشاف دمحم راسع حضث ساىع في 

السشفتح عمى الحزارات ليا ارثيا الفشي  اإلسبلميىحا الفغ الحي يجدج كحجة الفغ  إبجاعاتكقجمت 

 متكامبل يتجاكز كل الحػاجد . إندانيا إبجاعيا، ليذكل نديجا 

دراستشا نشصمق مغ مشيجية كنطخية التي تسكششا مغ حدغ تحمضل  إليوكلتحقضق اليجؼ الحي تدعى    

الشتائج الرحيحة كذلظ ك فق خصػات مشيجية ك عسمية دؾيقة  ىلإفي مخحمة الحقو قرج الػصػؿ 

تصبيقي ، ففي فرل الجراسة  اآلخخمقجمة السشيجية كفرمضغ أكليسا نطخي ك  إلىحضث قدسشا بحثشا 

، أما السبحث الثاني فضتحجث عغ  نذأتوالشطخي قج تشاكلشا ؼيو عغ الفغ التذكضمي الجدائخي كمخاحل 

ك السبحث الثالث يتكمع عغ السشسشسات الجدائخية ، أما الفرل الثاني ىػ  اإلسبلميةفغ السشسشسات 

ث مباحث أكال تكمسشا عغ سضخة الفشاف دمحم راسع ثبل إلىأيزا  إليوالتصبيقي فقج تصخقشا  اإلشار

كبجايتو الفشية ك في السبحث الثاني عغ تبلمضحة دمحم راسع أـ السبحث الثالث فقج  شسل فقج تحمضل 

تصبيقي لمػحتضغ االكلي مشسشسة خضخ الجيغ بارباركس ك الثانية مشسشسة ليالي رمزاف . ككانت  



 

ت  
 

ىحه الجراسة ، أما  إلضياالشقاط التي تػصمت  أىع الخاتسة عخض ألىع الشتائج ك استخبلص

 اإلشكاليةع ىحه الجراسة التي تقـػ عمى جبخرػص مكتبة البحث فقج تشػعت ما بضغ مرادر كمخا

 التالي : 

 مغ خبلؿ أعساؿ السشسشسات لسحسج راسع مداىستو في تصػيخ الفغ التذكضمي الجدائخي؟ 

راسع في لػحاتو محل الجارسة ك ماىي الخسالة التي  ماىي السػاضيع التي تشاكليا الفشاف دمحم

 ندتخمريا مغ مجسل لػحاتو ؟

 كيف ضيخت كتصػرت السشسشسات في الجدائخ ؟       

أىسية دراستشا ليحا البحث كانت عغ إسيامات السشسشسات في الفغ التذكضمي الجدائخي ك  إف  

 إحياءعمى الجػانب الخؽية ك الستسضدة ليحا السػضػع كذلظ  عغ شخيق  اإلشبلعالخغبة في 

السشسشسة التقمضجية  بمسدة معاصخة كخاصة عشج ما يتعمق الفغ عشجنا في الجدائخ حضث  

استصاع رائج السشسشسات الجدائخية دمحم راسع أـ يكػف نسػذجا لؤلجياؿ ، فسػضػع بحثي ىحا 

ك الػقائع الستعمقة بالفغ التذكضمي  األحجاثي كصف اعتسجت ؼيو عمى السشيج الػصفي ف

كأىع مخاحمو ، ككحالظ السشيج التحمضمي السعتسج في تحمضل  المػحتضغ الفشضتضغ مشسشسة خضخ 

 الجيغ بخبخكس كمشسشسة ليالي رمزاف .

لبشة ججيجة في مجاؿ الجراسة الفشية  التذكضمية ، أف يكػف  ىحا  ذلظ إلىكنخجػا باإلضافة   

ك ليدتفضج كيدتشج عميو الصمبة ك الباحثػف في الفغ الجدائخي .
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 نذأة الفن التذكيلي الجزائري:السبحث األول: 

 مدخ :

بػػالكثضخ مػػغ السقػمػػات الفشيػػة تمػػظ التػػي تعبػػخ عػػغ اليػيػػة العخبيػػة فػػي يتسضػػد الفػػغ التذػػكضمي الجدائػػخي 

 الكثضخ مغ مجاالتو باإلضافة إلى مدايختو لمحجاثة الستبعة في األسالضب الفشية السختمفة.

كتعج الجدائخ مغ البمجاف العخيقة في الحزارة كىي تعتبخ القمػب الشػابس لمسغػخب الكبضػخ حضػث تػأثخت 

ية لمبمػػػجاف السغاربيػػػة كخاصػػػة جارتضيػػػا تػػػػنذ كالسغػػػخب كعخفػػػت عمػػػى مػػػخ بػػػشفذ السعصيػػػات الحزػػػار 

 .1مشيامتعجدة العرػر حزارات 

كمػػغ خػػبلؿ حػػجيثشا عػػغ الفػػغ التذػػكضمي الجدائػػخي يسكششػػا القػػػؿ أنػػو إذا اعتبخنػػا الفػػغ التذػػكضمي مادتػػو 

فإف لػحات الفشانضغ الجدائخيضغ صاغت مئات الرفحات التذكضمية التي قج  كالفخشاةاأللػاف كاألصباغ 

تبػػضغ مػػجى إبػػجاعيع كبػػخاعتيع مػػغ كاقػػع الحيػػاة الضػميػػة كتػػاريخ الذػػعب كانتسائػػو كأحبلمػػو، فمقػػج انتدعػػت 

الفػػغ الغػػخبضضغ كصػػاغ ىػػحا الفػػغ أسػػساء تذػػكضمية جدائخيػػة المعػػة تمػػظ الرػػفحات الخالػػجة إعجػػاب جػػداء 

"، "دمحم تسػػاـ" كفشػػاني عرػػخنا الحػػػجيث:"زىخة خػػجهف "مرػػصفى بػػغ دبػػاغ"، "دمحم راسػػع"، "دمحم مشيػػا الفشػػا

شػقخاف"، "صػؽية  نػػر الػجيغسبلؿ"، "رشضج عبلؽ"، "لدىخ عكار"، "مػسى نػر الجيغ"،"رشػضج جسعػي"، "

 مغ الفشانضغ حضث تحػلت أيجييع إلى عجسات كامضخا كأصبحت تدػجل كػل مػازكلضج" ........ كغضخىع 

 تخاه العضغ مغ الحياة الضػمية، كاىتسػا أيزا بإبخاز ؾيسة الخط العخبي كالدخارؼ اإلسبلمية الستذابكة.
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 : 1330نذأة وتطهر الحركة الفشية التذكيلية الجزائرية قب   (1

لسشصقػػة السغػػخب الكبضػػخ كأثػػخت ىػػحه  امتػػجادعخفػػت الجدائػػخ مجسػعػػة كبضػػخة مػػغ الحزػػارات العتبارىػػا 

 األخضخة تأثضخا كبضخا في مختمف الفشػف كالرشاعات التقمضجية التي تػارثتيا األجياؿ عبخ العرػر.

كججت أثار بعس الحزارات مشقػشا في صخػر اليزاب العميا كأيزا فػي صػخػر جبػاؿ الرػحخاء 

ا الػػػشغ، كىشالػػظ مػا يعتبػػخ مدػػتػرد مػػغ فػي األىقػػار كالصاسػػضمي كىػحا يعتبػػخ أصػػميا نابعػا مػػغ تخبػػة ىػح

خػػبلؿ مػػا جمبتػػو الذػػعػب القادمػػة مػػغ البحػػخ األبػػيس الستػسػػط كالسشػػاشق العخبيػػة مشيػػا كخاصػػة أثشػػاء 

 السج الستػسصي لمخكماف كالبضدنصضضغ كأثشاء الفتح اإلسبلمي كأيزا خبلؿ التػاجج التخكي بالجدائخ.

عػغ انرػيار لسختمػف الحزػارات التػي شػيجتيا الجدائػخ كإف ىحا اإلرث الحزاري لمجدائخ ىػػ عبػارة 

مختمػػػف الفشػػػػف كػػػالفغ البػػػجائي كالفػػػغ البخبػػػخي كالفػػػغ اإلسػػػبلمي كفشػػػػف شػػػعػب البحػػػخ  انرػػػيارمػػػثبل 

 الستػسط مثل اإلغخيق كالخكماف كالبضدنصضضغ.

عة حتػى مايداؿ قائسا البعس مغ حزاراتشا الػششية في مختمف ربػع الجدائػخ العسيقػة الذاسػعة كالػاسػ

يتدػػشى لؤلجيػػاؿ التعػػخؼ عمػػى مػػا كصػػل إليػػو األجػػجاد مػػغ رقػػي كمجػػج فػػي نػػػاحي مختمفػػة مػػغ الحيػػاة 

كمػػغ مطػػاىخ ىػػحه الحزػػارات مػػاىػ مػجػػػد إلػػى يػمشػػا ىػػحا يحكػػي لؤلجيػػاؿ عمػػى ماتعاقػػب عمػػى ىػػحه 

ة عمػػػى ىػػػحه أجػػػل تدػػػجضل تػػػاريخ الػػػجكؿ الستعاؾبػػػ األرض مػػػغ مختمػػػف ألػػػػاف الحزػػػارات كأيزػػػا مػػػغ

السعساريػػػة لتسقػػػاد  كاآلثػػػارالتػػػي تخجػػػع إلػػػى عرػػػػر مػػػا قبػػػل التػػػاريخ  كالصاسػػػضمية مثػػػل أثػػػار السشصقػػػ

جسضمػػػػة ..... كغضخىػػػػا كالتػػػػي تخجػػػػع غمػػػػى عرػػػػػر  –مجغاسػػػػغ  –قبػػػػخ الخكميػػػػة  ك كتضبػػػػازة كشخشػػػػاؿ 
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كمختمػػف اآلثػػار كالسدػػاجج السشتذػػخة  لبضػػدنصضضغ ككػػحلظ  ثػػار بشػػي حسػػاد كسػػجراتوشػمضػػجيضغ كاالالخكمػػاف ك 

 1لذخؽ كالغخب كالتي تخجع إلى فتخات الجكؿ اإلسبلمية الستعاؾبة.في ا

 مرحلة العرهر الحجرية:  (1

 سشة قب  السيالد)الباليهليتيك(: 12000إلى  600000العرر الحجري القديم من  - أ

العرخ الحجخي القجيع ىػػ عبػارة عػغ أقرػى مخحمػة عخفيػا اإلندػاف حضػث كػاف يجػب عميػو مػغ أجػل 

الذخسػػة التػي كانػت تذػػاركو نفػذ البضئػػة ك تشافدػو عمػى الرػػضج أف يدػتخجـ عقمػػو، مقاكمػة الحضػانػات  

كبحلظ قاـ برشاعة أسمحة بجائية لضجافع عغ نفدو، كانت أكؿ حخفة لو ىي الرضج كمغ خبلؿ الرػضج 

فكػػخ أف يدػػتغل جمػػػد الحضػانػػات كفخائيػػا كمبػػاس لػػو يؿيػػو مػػغ قدػػػة الصبيعػػة ، كصػػشع أيزػػا الفػػ كس 

ؿ الذطايا الحجخية، ككحلظ قاـ ببشاء أكػػاخ بجائيػة مػغ فػخكع األشػجار كجسػع األغحيػة الضجكية مغ خبل

 الشباتية كسا استخجـ أيزا الشار.

 سشة ؽ.م: 3000إلى  12000 جري الحديث منالعرر الح - ب

لقج استسخ في صشاعة األسمحة الحجخية مػع السضػل إلػى صػشاعة أشػكاؿ ىشجسػية ثابتػة كفػغ الخسػع فػي 

ف ىاما حضث مارس فغ الحفخ بػاسصة يػجه كأصػابعو أك بػاسػصة أداة حجخيػة، ككجػجت ىحه السخحمة كا

 ىحه الخسـػ في جشػب فخندا أك شساؿ إسبانيا كفي الرحخاء الجدائخية ..... كغضخىا.

استسخ بسخحمة جسع الصعػاـ بػاسػصة الرػضج خػبلؿ العرػخيغ الحجػخي القػجيع كالستػسػط كبعػجىا عػخؼ 

 عشجما اكتذف الدراعة عغ شخيق الرجفة . 2الصعاـ إنتاجمخحمة 

                                                           

يع1  07ص  2005مخدكخ مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ الصبعة األكلى  إبخـا
9-8-1عبج المصيف سمساف، تاريخ الفغ كالترسيع، الجامعة الجكلية لمعمـػ كالتكشػلػجيا ص 2
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 سشة ؽ.م: 3100إلى  3000العرر الحجري الحديث )الشيهليتيك( من  - ت

اسػػتقخارا بعػػج اكتذػػافو لمدراعػػة كحػػجث انقػػبلب كبضػػخ فػػي عخفػػت حيػػاة إندػػاف العرػػخ الحجػػخي الحػػجيث 

 صػػبحأحياتػػو حضػػث تحػػػؿ مػػغ مدػػاكغ الكيػػػؼ الرػػخخية إلػػى مدػػاكغ الدػػيػؿ، كمػػغ جػػامع لمغػػحاء 

متػاح لػػو كحمػػت الدراعػػة محػػل الرػػضج، كفػػي ىػحه الفتػػخة اختػػخع اإلندػػاف سػػتة مطػػاىخ ججيػػجة اسػػتخجميا 

فػػي السجتسعػػات كىػػي: الدراعػػة، اسػػتئشاس الحضػػػاف، صػػشاعة الفخػػار، صػػقل األحجار،الحياكػػة، كبشػػاء 

 السداكغ.

 فن الطاسيلي:  - ث

كاألثخيػػات السػجػػػدة بيػػحه السشصقػػة إلػػى أكثػػخ مػػغ ثسانيػػة  الؼ سػػشة ؽ.ـ  الصاسػػضمييخقػػى تػػخاث جبػػاؿ 

كبالخغع مغ كل الشيب الحي تعخضت لػو عبػخ عذػخات الدػضشضغ مػغ قبػل األكركبضػضغ عامػة كالفخندػضضغ 

خاصػػة إال أنيػػا مازالػػت تحػػاكي الػػدمغ بسشحػتػػات كت صػػل تاريخيػػا مغخبيػػا مذػػخؾيا متػػجاخبل ك متكػػامبل 

 1ات متشاسقة شكبل كمادة كؾيسة.حضث تػجج بيا رسػم

كيحػػػق لمجدائػػػخ أف تفتخػػػخ بفػػػغ الصاسػػػضمي ألنػػػو أعطػػػع متحػػػف مفتػػػػح عمػػػى الصبيعػػػة فػػػي العػػػالع كغشػػػي 

بالخسػمات البجائية كىشاؾ أيزا رمػز تحيط بيحه الخسػمات تذبو إلى حػج كبضػخ كتابػة التيفضشػاغ كمػغ 

اد لفػػغ الصاسػػضمي نػاجضخ، حضػػث تػػع اكتذػػاؼ مػػاىػ إلػى امتػػج خػبلؿ ىػػحا كمػػو يتبػػضغ لشػا أف الفػػغ البخبػػخي 

تزػػاىي جسػػاال الخسػػـػ السػجػػػدة بكػػل مػػغ كيػػف  ججاريػػوعػػجة رسػػـػ  كالقيػػاربسشصقػػة شاسػػضمي نػػاجضخ 

التامضخا باسبانيا ككيػؼ جشػب فخندا كتاريخ رسـػ الصاسضمي الججارية تخجع إلػى فتػخة مػا قبػل التػاريخ 

                                                           

 08ص  1988الرادؽ بخػش التجليذ عمى الجساؿ الس سدة الػششية لبلتراؿ الشذخ كاإلشيار الخكبية 1
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عػخؼ الخسػع كاىػتع بػو مشػح القػجـ، كسػا اسػتعسمو فػي جدائخ كمغ ىشا يتبضغ لشا أف اإلنداف البجائي في ال

 1فتخات مختمفة مغ حياتو ألغخاض سحخية: كتعاكيح لصخد العضغ الذخيخة كخسع األقشعة كالسقشعضغ.

مراحػػػ  الفػػػن التذػػػكيلي الجزائػػػري بعػػػد عرػػػهر ماقبػػػ  التػػػاري  إلػػػى  دايػػػة  -2 (1

 االستعسار الفرندي:

 بعد عرهر ماقب  التاري :

شػػػيجت الجدائػػػخ عمػػػى العجيػػػج مػػػغ الحزػػػارات السختمفػػػة فػػػي عاداتيػػػا كتقالضػػػجىا كحتػػػى شخيقػػػة عيذػػػيا 

ككحلظ شبيعة كنػعية الفشػف السسارسة مغ قبل كل حزارة كليػا الفزػل فػي تكػػيغ مػػركث ثقػافي ال 

 بأس بو، حضث تعاقبت عمضيا خسذ حزارات كىي كاآلتي: 

 السرحلة الفيشيقية:  .1

حػػػػالي القػػػػخف الحػػػادي عذػػػػخ عسػػػخ الفضشيقضػػػػػف السعػػػػخكفضغ باسػػػع الدػػػػامضػف كالقػػػادمػف مػػػػغ الذػػػػػاش  

الدػػػرية الزػػفة الذػػسالية الدػػاحمية مػػغ الجدائػػخ كمػػغ خػػبلؿ مسارسػػتيع لمتجػػارة أصػػبح دفعيػػع لمدػػيصخة 

مػى السػان  كبخعػا في صشاعة الخػدؼ كالصػضغ كالدجػاج كشغػت ع أنذئػافي الحخكة البحخية، كالتحكع 

 صشاعتيع صشاعة السشدػجات التجارية.

 السرحلة اليهنانية:  .2

                                                           

يع1  08ص  1988مخدكخ مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ الس سدة الػششية لمكتاب بالجدائخ  إبخـا
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لقػػج سػػضخكا االقترػػاد بذػػساؿ إفخيؿيػػا كمػػغ خبللػػو اسػػتػششػىا ألرضػػيا الخرػػبة التػػي كجػػجكا فضيػػا مػػاليع 

كخمفػػػا الكثضػػخ مػػغ اآلثػػار كخاصػػة الشقػػػد الضػنانيػػة الفزػػية، كعخفػػػا أيزػػا بػػالفغ السعسػػاري كاشػػتيخت 

 1السعسارية.لجييع خاصة األعسجة 

 السرحلة الرومانية:  .3

كالسرػػابيح  الغميطػػةعمػػى الجدائػػخ كتتسضػػد برػػشاعة األقسذػػة  باالسػػتيبلءنذػػأة بإيصاليػػا كقػػاـ الخكمػػاف 

 اآلبػػاربذخشػػاؿ كخػػبلؿ ىػػحه السخحمػػة عخفػػت الفشػػػف الجسضمػػة ازدىػػار الفديفدػػاء كنقػػػش السخمػػخ كحفػػخ 

يػػة مائيػػة فػػي الجدائػػخ بسجيشػػة شخشػػاؿ كصػػشعػا كالدػػجكد لجمػػب السيػػاه مثػػل سػػج الحزػػشة أعطػػع قشػػاة أثخ 

 التساثضل كزخخفػا اليياكل.

 السرحلة البيزنطية:  .4

ال يػػػػداؿ أثػػػػخ الفػػػػغ البضدنصػػػػي ضػػػػاىخا كالػػػػحي يتجمػػػػى فػػػػي تػػػػأثخ الغػػػػخب السدػػػػمسػف بػػػػالفغ حضػػػػث قػػػػامػا 

في نقر كزخخفة مداججىع أك عخفػا أيزا بتذضضج الكشػائذ كاألسػػار حػػؿ السجف)شخشػاؿ،  باستخجامو

 2قالسة، تيسقاد، تبدة(

 الفن اإلسالمي:  .5

لػػع يقترػػخ الفػػغ اإلسػػبلمي عمػػى بػػبلد كاحػػجة أك شػػعب كاحػػج فيػػػ مػػغ أكسػػع الفشػػػف كأبخزىػػا كىػػػ فػػغ 

حػػات ألكبػػخ فػػي تصػػػيخه إلػػى الفتػ الػػجكر امذػػعب مشتذػػخ فػػي العجيػػج مػػغ البمػػجاف كالحزػػارات. كيعػػػد 

                                                           

شاىخ نػر الجيغ زخخفة الحضػاف في الفغ التذكضمي الجدائخي أعساؿ الفشاف حدضغ زياني نسػذجا، تحت إشخاؼ الجكتػرة قمضل سارة 1
 .19ص  2019-2018 محكخة لشضل شيادة الساستخ جامعة أبػ بكخ بمقايج تمسداف

جامعة  بالبذضخ أمضغ، محكخة تخخج لشضل شيادة الساستخ بإشخاؼ شكايع أحسج مقاكمة األمضخ عبج القادر في الفغ التذكضمي الجدائخ2
. 8/9ص  2015/2016أبي بكخ بمقايج تمسداف 
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اإلسػػبلمية. إف عػػجنا إلػػى التػػاريخ أصػػػلو األكلػػى فإنشػػا نجػػج أنػػو كلضػػج األمػػػيضغ حضػػث يطيػػخ لشػػا أنػػو لػػع 

 يأخح مغ أصػلو األكلى كىي الفشػف الذعبية في ببلد الذاـ كالعخاؽ كبػالشطخ إلػى انتذػار البضدنصػي ك

 األىع في األمخ ىػ سخعتو السجىذة.فيػ تكػف مشفربل عغ ىحيغ الفشضغ، ك  كالداساني

حضػػث عخفػػػػا فشػػػػف مختمفػػػة ككتابػػػة القػػػخ ف الكػػػخيع بػػػالخط العخبػػػي فػػػي أشػػػخ خػػػارؽ اليشجسػػػية التذػػػكضمية 

 1كعخؼ أيزا تصػيخ كزخخفة الجػامع ببخاعة كثخاء.

يس مػغ ػػئخيضغ الحيغ استعاضػا عػغ الرػػرة بككاف لتحخيع الترػيخ كالشحت أثخه عمى الفشانضغ الجدا

بػو الفشيػة  األمػخاألشكاؿ الغضخ بذخية أك الحضػانية، حضث بحث الفشاف السدمع في بجاية  عػغ مشفػح لسػـا

ضػبلع كقػاـ بتكػخار كػل ىػحه في األشكاؿ اليشجسية الخط الداكية السخبع كالسكعب ، السزػمع متعػجد األ

سػػبلمي مدػػتقبل عػػغ بػػاقي األشػػكاؿ كمدجيػػا كأخػػخج مشيػػا مئػػات التخاكضػػب كبيػػحا تكػػػف الفػػغ العخبػػي اإل

الفشػػػف القجيسػػة كحسػػل السدػػمسػف معيػػع إلػػى أرض الجدائػػخ خػػبلؿ أربعػػة عذػػخ قخنػػا الخسػػالة الدػػساكية 

كحزػػارتيع السدػػتػحاة مػػغ الحزػػارات الستعاؾبػػة عمػػى أرض الجديػػخة العخبيػػة كمرػػخ كالذػػاـ كالعػػخاؽ، 

لقرػػػػػر السدػػػػاجج متػػػػأثخيغ كمػػػػغ مختمػػػػف الحزػػػػارات العالسيػػػػة الدػػػػابقة، فقػػػػج قػػػػامػا بتذػػػػضضج السػػػػجف كا

بالعرػػػر اإلسػػػبلمية األكلػػػى، كيعػػػػد الفزػػل ىشػػػا ألجػػػجادنا فػػػي تقبػػل الحزػػػارة اإلسػػػبلمية إلػػػى أرض 

بعبقػػػخيتيع مػػػغ الػػػخـك كلكػػػشيع تفػقػػػػا عمػػػضيع  ميشجسػػػضغاألنػػػجلذ عشػػػج إقامػػػة العػػػخب بإسػػػبانيا اسػػػتخجمػا 

الشاس دقة أف يخمػط مبػانضيع بالسبػاني الفشية، كبمغ إيحاؤىع في أمػر الديشة مبمغا يتعحر معو عمى أقل 

                                                           

 .9ص  2011األردف، عساف  1سساح أسامة عخفات، الفغ اإلسبلمي، دار اإلعرار العمسي لمشذخ كالتػزيع ط1
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، تػػػأثخت الػػػجكؿ اإلسػػػبلمية السغاربيػػػة فػػػي بػػػجايتيا األكلػػػى الصػػػخز السعساريػػػة كالفشيػػػة الدػػػائجة 1البضدنصيػػػة

 2بالسذخؽ العخبي كاإلسبلمي، لكغ أصبحت ليا خرػصياتيا عمى مخ العرػر.

معيػع عشاصػخ ججيػجة مػغ الفشػػف  تخؾ األتخاؾ حضغ مجضئيع إلى الجدائخ  ثار معتبخة بيا، حضػث حسمػػا

اإلسػػبلمية التػػي تخجػػع إلػػى العيػػج  اآلثػػارشعسػػػا بيػػا الفشػػػف اإلسػػبلمية السعخكفػػة فػػي ببلدنػػا كمػػغ بػػضغ 

كالتػػي ال يػػداؿ الػػبعس مشيػػا شػػامخ إلػػى يػمشػػا ىػػحا بػػالجدائخ العاصػػسة نػػحكخ: جػػامع سػػفضخ ، التخكػػي 

مشيػا قرػخ عديػدة، قرػخ خػجاكج العسيػاء،  جامع كتذاكة كالعجيج مػغ القرػػر السشتذػخة بالقرػبة نػحكخ

 3قمعة القربة، كقرخ الجاي كغضخىا.

 : 1662إلى  1330الحركة التذكيلية بالجزائر ي  االستقالل من  (2

ـ ىػػي مخحمػػة االحػػتبلؿ الفخندػػي الػػحي شػػيجتو الجدائػػخ  1962إلػػى  1830كتعػػج الفتػػخة السستػػجة مػػابضغ 

 4الحزارة كالفغ الفخندي. كإبخازكعاشتو قخابة قخف كثبلثػف سشة محاكال شسذ الحزارة الجدائخية 

ضخ عخبػػي ذػػكضمي فػػي الجدائػػخ تيػػاريغ رئيدػػضضغ: تيػػار ذك تػػأثضخ شػػخقي كتيػػار ذك تػػأثلقػػج عػػخؼ الفػػغ الت

نحػػػ  متجيػػضغكالػػحي جػػاء نتيجػػة تيافػػت الفشػػانضغ عمػػى الػػببلد العخبيػػة مشػػح بجايػػة القػػخف التاسػػع عذػػخ 

شػػيخزاد كتصمعػػا مػػشيع لسحاكػػاة ألػػف لضمػػة كلضمػػة السشػػاغع  السػػخأة مػضػػػعيع سػػحخ الذػػخؽ الستسثػػل فػػي 

 كيخسػمو إلػى مػجاره السقجـ بالحكايات الخائعة كاألساشضخ العخبية كالغسػض السثضخ يؿبح جػحكر الفزػػؿ

                                                           

 .226عدالجيغ فخاح، فزل العمساء السدمسضغ عمى الحزارة األكركبية، دار الفكخ الكػيت ص  1
يع مخدكخ مدضخة الشز التذكضمي بالجدائخ ص 2  18إبخـا
يعا 3  59مخدكخ مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ مخجع سابق ص  إبخـا
يع4 08ص  1988الس سدة الػششية لمكتاب بالجدائخ مخدكخ مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ  إبخـا
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الفشػػػاف األكركبػػػي فػػػي بضئتػػػو السفعسػػػة بػػػالتحػالت الججيػػػجة كالتصػػػػر  الخكحػػػي كاإلندػػػاني كىػػػحا مػػػا افتقػػػجه

 1ذراعيات الثػرة الرشاعية.دي الستدارع الػتضخة في خرع مغ السا

ة بيحا كانت الػجية تتحػؿ إلى الذخؽ كأرض األحػبلـ كاإلليػاـ حضػث تشػاكلػا فػي أعسػاليع مطػاىخ حيػا

الذخؽ مغ مذاىج القـػ كاستعخاضات الفخكسية كمشػاضخ الصبيعػة كالرػحخاء كاإلندػاف العخبػي بتقالضػجه 

 كلباسو الذعبي األصضل. االجتساعية

نذػػػخ حزػػػارتو كفشػنػػػو كذلػػػظ بصػػػخؽ كثضػػػخة كمتشػعػػػة مشيػػػا: تأسػػػيذ مخاسػػػع  االحػػػتبلؿ األجشبػػػي حػػػاكؿ 

الترػػيخ عمػى أسػمػب السػجارس الغخبيػة كتخػخج مػغ  أصػػؿكمجارس لمفشػف الجسضمة تعسل عمى تعمػيع 

ىحه السجارس الكثضخ مغ الفشانضغ الفخندػضضغ مػغ أبشػاء السعسػخيغ كبعػس الخسػامضغ الجدائػخيضغ القبلئػل، 

السدتعسخ عمى بشاء متاحف خاصػة بػالفشػف الجسضمػة  إدارةكانتذخت عمى أيجييع الفشية الغخبية كعسمت 

ف كبجايػػة كتخكػػت ىػػحه الستػػاحف أثػػخا بالغػػا فػػي اصػػسة كقدػػشصضشة ككىػػخاكػػالجدائخ الع فػػي السػػجف الكبػػخى 

الحياة الفشية لسا تحتػيو مغ فشيات ذات أسمػب الفشػي الغخبػي كيبلحػن أف أسػالضب الفشػانضغ الجدائػخيضغ 

األكائػػل فػػي الفتػػخة السستػػجة مػػغ نيايػػة القػػخف التاسػػع عذػػخ إلػػى الخسدػػضشات مػػغ القػػخف العذػػخيغ تدػػػد 

 2لسجارس التذخيرية كخاصة أسمػب السجارس الػاقعية.بضشيع أسالضب ا

كالتػػي كانػػت   نػػحاؾبدػػبب الطػػخكؼ الدػػائجة كفػػي ىػػحه السخحمػػة لػػع تعػػخؼ الجدائػػخ الكثضػػخ مػػغ الفشػػانضغ 

صػعبة كلػع يػتسكغ الذػػعب الجدائػخي مػغ العػػير فػي ضػل ىػحه الفتػػخة كليػحا لػع تعػػخؼ الجدائػخ فػي ىػػحه 

                                                           

شيادة دكتػرة في الفشػف: مكانة الفغ التذكضمي في السجتسع الجدائخي دراسة ثقاؼية،  –بػزار حبضبة مكانة الفغ التذكضمي في الجدائخ  1
 فشية.

يع2 08مخدكخ مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ  ص  إبخـا
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الجدائػػخيضغ ألف الدػػاحة الفشيػػة كانػػت حكػػخا عمػػى أبشػػاء السعسػػخيغ  الحؿبػػة إال القمضػػل مػػغ أسػػساء الفشػػانضغ

 في ذلظ الػقت فقج كانت الفشػف الفخندية األكركبية عي البارزة.

أكؿ مجسػعػػػة مػػػغ الفشػػػانضغ األكائػػػل  1920كسػػػشة  1914كىكػػػحا ضيػػػخ فػػػي الفتػػػخة التػػػي تتػػػخاكح مػػػابضغ 

 كيسكغ أف نصمق عمضيع اسع "الخكاد األكائل".

 ه الفتخة: أىع ركاد ىح

 االسػػتعساركعػػاش فتػػخة  1916: ضيػػخ ىػػحا الفشػػاف فػػي الدػػاحة الفشيػػة سػػشة معسػػر الفشػػان إاواو 

 يق الحي تعمع مشو الكثضخ في مضجاف الخسع كتعخؼمى يج الفشاف الفخندي إدكارد ىخز كتتمسح ع

ة فػي السغػخب حضػث عمى الفشػاف لضػػف كػاري الػحي شػجعو عمػى السزػي فػي الخسػع، عػاش فتػخ  

بلط الدػػمصاف كعسػل ىػػػ ىشػاؾ أسػػتاذا ثػػع عػاد إلػػى الجدائػخ كاسػػتقخ بسدػػقط يعسػػل أخػػه بػػبكػاف 

 مشاضخ مغ مشصقة الؿبائل الخائعة بأسمػب كاقعي.رأسو الؿبائل الكبخى كتخرز في رسع 

 ػلي فػػػي قػػػاف الخسػػػاـ عبػػػج الخحسػػػاف سػػػاح 1920 مػػػغ سػػػشة ابتػػػجاء: هليعبػػػد الرحسػػػان سػػػاح

كيعسػل كخسػاـ مدخػخؼ، تخػخج مػغ عػجة مخاسػع فخندػية مشتذػخة السذاركة في السعارض الفشيػة، 

بػالجدائخ فػػي ذلػظ الػقػػت مػػغ بضشيػا مجرسػػة الفشػػػف الجسضمػة بػػالجدائخ كيعػػج مػغ أعطػػع الخسػػامضغ 

الػػػاقعضضغ بػػالجدائخ حضػػث قػػاـ بخسػػع عػػجة لػحػػات فشيػػة بأسػػمػب كاقعػػي لدػػاحل الجدائػػخ بكفػػاءة 

.عالية كال يداؿ كؼيا لؤلسمػب الػاقعي حتى ا  لضـػ

 ضيػػخ فػػي الدػػاحة الفشيػػة، درس بسجرسػػة الفشػػػف الجسضمػػة  1928فػػي سػػشة  :عبػػد الحلػػيم ىسػػش

بػػالجدائخ، كفػػج كػػاف يسضػػل إلػػى رسػػع مشػػاضخ مػػغ الحيػػاة الجدائخيػػة بأسػػمػب دقضػػق كبػػألػاف بعػػس 
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الفشػػػانضغ الفخندػػػضضغ مثػػػل: راككؿ دكنػػػي كألبضخمػػػاركي الػػػحيغ إلتقػػػاىع  نػػػحاؾ كتػػػأثخ بأسػػػمػبيع فػػػي 

 1الخسع.

فػػػي الفتػػػخة السستػػػجة مػػػا بػػػضغ الثبلثضشػػػات ضيػػػخ إلػػػى الػجػػػػد مجسػعػػػة مػػػغ الخسػػػامضغ الجدائػػػخيضغ 

كاألربعضشات مغ القخف العذخيغ نحكخ مػشيع كػل مػغ: عبػج القػادر قػخاح، دمحم زمضخلػي، مضمػػد بػغ 

 كخش، أحسج بغ سميساف كباية محي الجيغ.

القػػػادر فػػػخاج الػػػحي يعتبػػػخ مػػػغ أكبػػػخ الفشػػػاف عبػػػج  1940ضيػػػخ بتمػػػظ الفتػػػخة فػػػي الدػػػاحة الفشيػػػة سػػػشة 

السرػػسسضغ العػػالسضضغ لمسبلبػػذ كديكػػػرات السدػػخح حضػػث قػػاـ بعسػػل الكثضػػخ مػػغ الػػجيكػرات لمسدػػخحيات 

 العالسية لذكدبضخ في أرقى مدارح العالع ككانت حياتو ممضئة باليجخة بضغ دكلتي فخندا كانجمتخا.

يػػة درس بسجرسػػة الفشػػػف الجسضمػػة بػػالجدائخ ضيػػخ الفشػػاف دمحم زمضخلػػي فػػي الدػػاحة الفش 1935فػػي سػػشة 

كتخػػخج مشيػػا كػػاف ىػػع الفشػػاف زمضخلػػي الػحضػػج رسػػع السشػػاضخ الصبيعيػػة الجدائخيػػة الخبلبػػة التػػي العاصػػسة 

 تدخخ بيا ببلدنا.

، اسػػسيا 1931ديدػػسبخ  12كلػػجت ببػػخج الكيفػػاف بػػالجدائخ العاصػػسة فػػي  الفشانػػة بايػػة محػػي الػػدين

سػػػسضت باسػػػع بايػػػة محػػػي الػػػجيغ ندػػػبة إلػػػى زكجيػػػا الفشػػػاف الذػػػعبي  حػػػجاد فاشسػػػة الحؿيقػػػي ك األصػػػمي

السعػػخكؼ الحػػاج محفػػػا محػػي الػػجيغ، تػػػفي كالػػجىا كسػػشيا لػػع يتجػػاكز الخسػػذ سػػشػات فكفمتيػػا جػػجتيا 

سػػشة كانػػػت  12التػػي تدػػكغ بػػػالجدائخ العاصػػسة ، عاشػػت حيػػػاة ممضئػػة بػػػالفقخ كالحخمػػاف، حػػضغ بمغػػػت 

كامشيا كىػي تميػػ  مارغخيتت الحطت أخت صاحب السدرعة تخافق ججتيا لمعسل في حقػؿ الحسزيا

بالصضغ كتذكل تحفا جسضمة، أعجبت بيا فأخحتيا معيا إلى بضتيا مغ أجل مداعجتيا فػي أعسػاؿ البضػت 
                                                           

يع1  .82التذكضمي بالجدائخ ص مخدكخ مدضخة الفغ  إبخـا



 انفصم االول                                            وشأة انفه انتشكيهي
 

12 
 

يخصػػخ فػػي باليػػا بحضػػث تعتسػػج  ككػػحلظ لتعتشػػي بسػىبتيػػا كؼيسػػا بعػػج قامػػت بتبشضيػػا، كانػػت تخسػػع كػػل مػػا

يػة، سػصع عمػى الرػػر الصفػليػة البخيئػة كاأل عشػجما  1947مػغ سػشة  نجػع ىػحه الفشانػة ابتػجاءلػػاف الدـا

أعسػػػاؿ بايػػػة حضػػػث انبيػػػخ بمػحاتيػػػا كتحفيػػػا  بايخيدػػػياؾيسػػػي مػػػاغ الجدائػػػخ كقػػػجـ لػػػو الخسػػػاـ جػػػػف ازار 

قػاـ الفشػاف بتشطػيع أكؿ معػخض لمفشانػة فػي  1947ىا بجائيػة كعفػيػة تتسضػد عػغ غضخىػا، كفػي عػاـ كجج

الػريذ بفخندػا حضػث اشػتغمت بسرػشع الخػدؼ بيفػ 1948سػشة  الفشية كفػيباريذ ككاف ذلظ بس سدتو 

معخضا ألعساليػا  1963التفت الفشاف العالسي بيكاسػ، نطع ليا الستحف الػششي لمفشػف الجسضمة سشة 

، انفتحػػت أماميػػا  فػػاؽ الشجػػاح الكبضػػخ االنقصػػاعتذػػجيعا ليػػا لمعػػػدة إلػػى العسػػل الفشػػي بعػػج سػػشػات مػػغ 

 .1ة باية محي الجيغ كجيا بارزا لمفغ السعاصخ الجدائخي العالسيكسا أصبحت الفشان

أمػػا ؼيسػػا يخػػز األسػػمػب فػػإف أسػػمػبيا خرػػامي فصػػخي فتجػػجىا ىػػي كالفشػػاف حدػػغ بػػغ عبػػػدة الػػحيغ 

شػػػػاف حدػػػػغ ىػػػػػ رسػػػػع مختمػػػػف السشػػػػاضخ كاألحيػػػػاء الذػػػػعبية الفيدػػػػتعسمػف ىػػػػحا األسػػػػمػب كػػػػاف اىتسػػػػاـ 

 بالعاصسة الجدائخية.

الدػػشة التػػي حرػػمت فضيػػا الجدائػػخ  1962إلػػى غايػػة  1954رة الجدائخيػػة أي مػػغ سػػشة خػػبلؿ فتػػخة الثػػػ 

الػحيغ عػدزكا الثػػرة الجدائخيػة بأعسػاليع الفشيػة عمى االستقبلؿ ضيخ مجسػعة مغ الخسامضغ الجدائػخيضغ 

، أحسػػج قػػػارة، دمحم إسػػػياخعضغ ىػػػ الء الفشػػانضغ نػػحكخ: دمحم يعػػػخؼ بالكفػػاح الغضػػخ مباشػػػخ كمػػغ بػػ كىػػػ مػػا

 اـ، عبج هللا بغ عشتخ، عمي خػجة، بذضخ يمذ، مرمي شكخي، دمحم الػاعضل ، دمحم غجة.......الخ.تس

                                                           

يع1  .150مخدكخ مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ، الس سدة الػششية لمكتاب الجدائخ ص  إبخـا
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عمػى يػج الفشػاف عسػخ : ىػػ مػغ بػضغ خخيجػي مجرسػة الفشػػف الجسضمػة بػالجدائخ تعمػع مالفشان دمحم إسػياخ

الثػػرة مثػل الؿيػاـ بترػسيع الصػابػع البخيجيػة  إبػاف، قػاـ بالعجيػج مػغ األعسػاؿ الفشيػة السشسشسػاتراسع فغ 

 كرسع رمػز الديادة الػششية كرمػز الثػرة الػششية عمضيا كىػ رساـ تجخيجي جدائخي.

: ىػ فشاف عرامي كػف نفدو بشفدػو، يسضػل أسػمػبو إلػى التجخيػج أي أسػمػب الفشان عبد هللا  ن عشتر

لمػػحاف يشتسيػػاف إلػػى نفػػذ األسػػمػب كنفػػذ لفتػػخة تجخيػػجي ندػػبيا كحالػػو حػػاؿ الفشػػاف عبػػج القػػادر قخمػػاف ا

 الدمشية.

بػالجدائخ العاصػسة درس بالسجرسػة الػششيػة لمفشػػف  1930أفخيػل  23: مػغ مػالضػج الفشان الهاعيػ  دمحم

بتشفضػػػػح العجيػػػػج مػػػػغ الذػػػػعارات الجسضمػػػة بػػػػالجدائخ كعسػػػػل أيزػػػػا مػػػػجيخا لستحػػػػف الصفػلػػػػة بػػػػالجدائخ، قػػػػاـ 

 .1مػحات اإلشيارية في عجة مشاسبات كسا رسع الصػابع البخيجية لذخكات الػششية كبالعجيج مغ ال

: فشػػاف جدائػػخي درس بسجرسػػة الفشػػػف الجسضمػػة بػػالجدائخ عمػػى يػػج اإلخػػػة راسػػع بػػجأ مذػػػاره البذػػير يلػػس

الفشػي كخسػاـ يدػتعسل السشسشسػات كمػغ ثػع أخػح باسػتعساؿ األسػالضب الفشيػة التػي ضيػخت فػي تمػظ الفتػخة 

فػاف جػػخ فػي  االنصبػاعي، بعػج تػأثخه بالفشػاف االنصبػاعيكقج ضيخ فػي بعػس أعسالػو متػأثخا باألسػمػب 

إحػػجى لػحاتػػو السعخكفػػة بػػالستحف الػػػششي لمفشػػػف الجسضمػػة بػػالجدائخ، كفػػي أغمػػب أعسالػػو أسػػمػبو قخيػػب 

 بية.ضمغ التكع

تشفذ ضخكؼ يمذ. حضث تتمسح عمى يػج خالػو عسػخ راسػع فػي الدخخفػة كالخػط  علي خهجةيقجـ الفشاف 

الفشػاف أنػجري ركبػاؾ، كقػج بسجرسة الفشػف الجسضمة بالجدائخ ثع كاصل دراسػتو عمػى يػج خالػو دمحم راسػع ك 

                                                           

يع1  .83مخدكخ مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ، الس سدة الػششية لمكتاب الجدائخ ص  إبخـا
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الفشػػي فػػي رسػػع السشسشسػػات ثػػع اتجػػو نحػػػ الفػػغ الحػػجيث عمػػى الصخيقػػة الغخبيػػة كاتجػػو نحػػػ  إنتاجػػوبػػجأ 

 التجخيج بالخرػص.

يشتسػي إلػى نفػذ فتػخة الخسدػضشات، حضػث أىػع أعسالػو بإضيػار الحيػاة الضػميػة بػالخيف  الفشان دمحم  هايد

 شبو تجخيجي جسضل. الجدائخي كخاصة مشصقة الؿبائل بأسمػب

فقػػج درس الفػػغ بسجرسػػة الفشػػػف الجسضمػػة بػػالجدائخ كسػػا يعتبػػخ مػػغ م سدػػي حخكػػة  شػػكري مرػػليأمػػا 

األكشػػػاـ، كيعتبػػػخ أيزػػػا كػػػل مػػػغ: أحسػػػج قػػػارة، دمحم الػاعضػػػل مػػػغ الفشػػػانضغ السحدػػػػبضغ عمػػػى األسػػػمػب 

 التجخيجي في فتخة الخسدضشات مغ القخف العذخيغ 

 1927نػػػفسبخ  15مػػغ مػالضػػج غير دمحم الرػػتيع فػػي تمػػظ الفتػػخة الفشػػاف كمػػغ الفشػػانضغ الػػحيغ ضػػاع صػػض

في مجيشة مخاكر بالسغخب كىػ فشاف عرامي التكػػيغ أي أنػو لػع يػتعمع فػغ الخسػع فػي مجرسػة الفشػػف 

ع كالفشػػاف دمحم راسػػع فشيػػة عمػػى كػػل مػػغ الفشػػاف دمحم إسػػياخالجسضمػػة أك ماشػػابو. تعػػخؼ خػػبلؿ مدػػضختو ال

المػػحاف كػػاف ليسػػا فزػػل كبضػػخ فػػي تألقػػو فػػي الدػػاحة الفشيػػة  نػػحاؾ تحرػػل عمػػى الجػػائدة الكبػػخى بسجيشػػة 

كسػػا  1967، شػػارؾ فػػي عػػجة معػػارض بسجيشػػة مػػخاكر بػػالسغخب ككػػاف ذلػػظ سػػشة 1971الجدائػػخ سػػشة 

لفشيػػػة لػحػػػة كمػػػغ أبػػػخز أعسالػػػو ا 1964قػػػاـ بإقامػػػة معػػػخض شخرػػػي فػػػي بجايتػػػو الفشيػػػة كذلػػػظ سػػػشة 

الرحاري كنجج فػي ىػحه المػحػة خسدػة مػغ الفخسػاف فػػؽ الخضػػؿ كيختػادكف السبلبػذ التػي يتسضػد بيػا 

عػػػػغ شػػػػجاعة أبشػػػػاء أبشػػػػاء الرػػػػحخاء حػػػػاممضغ بشػػػػادؽ كمدػػػػتعجيغ كػػػػل االسػػػػتعجاد لمحػػػػخب كىػػػػحا كشايػػػػة 

 1كاستعجادىع كل االستعجاد لخػض الحخكب. كإقجاميعالرحخاء 

                                                           

 محكخة لشضل شيادة الساستخ جامعة أبي بكخ بمقايج تمسدافالعخبي نجاة، صػرة الثػرة الجدائخية في أعساؿ الفشاف دمحم إسياخع، 1
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كػػاف متػػأثخا إلػػى حػػج كبضػػخ باألسػػمػب ألبضػػخ مػػاركي، كنجػػج ىػػحا فػػي بعػػس أعسالػػو فقػػج الفشػػان دمحم تسػػام 

 1الفشية إال أنو ضسغ قائسة الفشانضغ الحيغ يشتسػف إلى تيار الفشػف التصبيؿية اإلسبلمية.

مشػػح دخػػػؿ الجػػير الفخندػػي إلػػى الجدائػػخ فػػي جسيػػع السجػػاالت كسػػارعت  االستذػػخاؾيةضيػػخت الحخكػػة 

إلػػػػى كضػػػػع يػػػػجىا عمػػػػى كػػػػل السخصػشػػػػات كالػثػػػػائق ككػػػػل مػػػػا يخػػػػز الثقافػػػػة  االسػػػػتعسارية الدػػػػمصات

ػا بجراسػػػػة كتخجسػػػة ىػػػػحا اإلرث كالخصػػػػضج عيا تخػػػت ترػػػػخؼ السدتذػػػخقضغ، حضػػػػث قػػػامالجدائخيػػػة ككضػػػػ

 االثقػػػػافي كشبيعػػػػة السجتسػػػػع إلدخالػػػػو كإدماجػػػػو تحػػػػت رايػػػػة الجكلػػػػة الفخندػػػػية ثقاؼيػػػػا كاجتساعيػػػػا أصػػػػبحػ 

ميشجسضغ مخترضغ في جسيع العمـػ كنجحت الدمصات فػي تػضيػف الفشػانضغ السدتذػخقضغ كىشػاؾ عػجة 

 2فشانضغ مدتذخقضغ تأثخكا بالبضئة الجدائخية نحكخ مشيع:

حضػػػث تػػػأثخ بالحيػػػاة الجدائخيػػػة كانػػػجمج فضيػػػا  1884حػػػل بػػػالجدائخ سػػػشة ديشيػػػو: إتيػػػان فػػػهنسأل -

 بػالتقضيع مػغ شػخؼ اإلدارة الفخندػية ال أعسالوكقج تػجيت  االستذخاؾيةفاعتشق اإلسبلـ رغع أعسالو 

 3لذيء سػى أنو اختار مشيج الفزضمة كلع يعتشق مشيج الدكر كالديف.

رائػػػػج مػػػػغ ركاد السجرسػػػػة  26/04/1798: رسػػػػاـ فخندػػػػي األصػػػػل كلػػػػج فػػػػي أوجػػػػين دوال كػػػػروا -

ر كثيقػة حدػغ الجػػا بعثو ممظ فخندا إلى ممظ السغخب إلمزاءالخكماندية كاف ضسغ الػفج الحي 

المػفخ كمغ أشيخ لػحاتو: الحخية تقػػد الذػعب  لو العجيج مغ المػحات الفشية السحفػضة في متحف

، نطػػػع لػػػو معػػػخض 1845كلػحػػػة سػػػمصاف السغػػػخب التػػػي رسػػػسيا سػػػشة  1830كالتػػػي رسػػػسيا سػػػشة 

 لمػحاتو بستحف الفشػف الجسضمة بالجدائخ.
                                                           

يع1  .84مخدكخ مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ، الس سدة الػششية لمكتاب الجدائخ ص  إبخـا
 06عؽيف بيشدي الفغ الحجيث في الببلد العخبية، دار الجشػب لمشذخ الضػندكػ ص 2
28الرادؽ بخػش السخجع الدابق ص 3
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مػػغ ركاد السجرسػػة الػحذػػية تػػأثخ بالبضئػػة  ىػػػ رسػػاـ فخندػػي(: 1654-1366ىشػػري مػػاتيس ) -

رػػجيقو عػػغ رحمتػػو إلػػى الجدائػػخ فػػي أعسالػػو الذػػبو تجخيجيػػة كقػػج كتػػب ل الجدائخيػػة مػػغ اختداليػػا فػػي

لقج كانت رحمتي إلى الجدائخ التي دامػت خسدػة عذػخ يػمػا مػغ الجدائػخ إلػى بدػكخة  1906بجاية 

حتػى أنشػي لػع أسػتصع أف أمضػد مرػجر مخكرا بقدشصضشة عطيسة جػجا لقػج كشػت مشجىذػا بسػا شػيجتو 

ؽيػاض لىل ىػ مغ العادات كالتقالضج التي شاىجتيا عشػج األىػالي أـ ىػػ اإلحدػاس ا االنجىاشىحا 

 1إزاء فخامة ىحه السشاضخ الصبيعية العطيسة.

كىػػػػػ فشػػػػاف فخندػػػػي مػػػػغ ركاد السجرسػػػػة  1841فبخايػػػػخ  25كلػػػػج فػػػػي : ييػػػػر أوجشيدػػػػ  رونػػػػهار -

تبػػػػايغ  خػػػػخ داخػػػػل السجرسػػػػة االنصباعيػػػػة اسػػػػتػحى مػاضػػػػيعو مػػػػغ البضئػػػػة ضيػػػػخ معػػػػو  االنصباعيػػػػة

كغشػػاء الصبيعػػة  2كعبػػخ عػػغ انبيػػاره أمػػاـ األضػػػاء القػيػػة 1881الجدائخيػػة حضػػث زار الجدائػػخ عػػاـ 

ة كمػػغ أشػػيخ لػحاتػػو مضشػػاء الجدائػػخ، أخػػجكد كادي السػػخأة الستػحذػػة، نقػػل السػػػز، كقػػاـ بخسػػع الخبلبػػ

 3الذارع لشداء كغضخىع مثل لػحة كلج الجدائخ لػحات ألشخاص مختمفضغ في

 الفن التذكيلي الجزائري بعد االستقالل:  (3

عػد ضيػر الفغ التذكضمي بسفيػمو السعاصخ إلى العذخيشيات القػخف الساضػي، ك لمحػجيث بذػيء مػغ ي

الدمشػػي عػػغ الحخكػػة التذػػكضمية الجدائخيػػة بعػػج االسػػتقبلؿ إلػػى ثبلثػػة متغضػػخات: الفتػػخة األكلػػى:  التدمدػػل

                                                           

يع1  .83مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ، الس سدة الػششية لمكتاب الجدائخ ص مخدكخ  إبخـا
 .44ص  1970 1870محسػد أميد الفشي التذكضمي السعاصخ الترػيخ  2
يع3 .63مخدكخ مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ ص  إبخـا
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فتػػخة فجػػخ االسػػتقبلؿ كدخػػػؿ فػػي تحػػجيات بشػػاء دكلػػة جدائخيػػة مدػػتقمة بعػػج قػػخف مػػغ االحػػتبلؿ، ك ىػػي 

 خيغ.كبجاية القخف الػاحج كالعذ الثالثة ك ىي فتخة التدعضشات تذسل فتخة الثسانضشيات، ك الفتخة

 وبشاء الدولة الجزائرية(: االستقالل* السرحلة األولى ) فجر 

عمى الجدائخيضغ كلع تعػخؼ الػببلد كقتيػا مجرسػة فشيػة بػالسعشى السعػخكؼ فقػج كػاف  الحخيةبدغت شسذ 

 1الفشانػف الجدائخيػف قمضمػف يعجكف عمى األصابع متفخقضغ ىشا كىشاؾ كيػجج أغمبيع بفخندا.

الػشغ كيجخمػف في السسارسة التذػكضمية فػي صػمب الثقافػة الجدائخيػة،  يأخحكف شخيق العػدة إلى بجؤكا

كأعصػػػت برػػػػستيا عػػػغ شخيػػػػق السجرسػػػة الػششيػػػػة لمفشػػػػف الجسضمػػػػة بػػػالجدائخ كالسػػػػجارس الجيػيػػػة التػػػػي 

ساىست بذجة في تخخج دفعػات كاكتذػاؼ عجيػج السػاىػب مػغ الفشػانضغ التذػكضمضضغ، كىػحا بغػس الشطػخ 

بالفشػػانضغ الكبػػار  االحتكػػاؾالجساعػػات العرػػامية التػػي كػنػػت نفدػػيا بشفدػػيا كتصػػػرت عػػغ شخيػػق  عػػغ

كأقامت الرالػنات كالسعارض كتبادؿ الخبخات ؼيسا بضشيع كغضخىع مسغ تأثخكا بػالفغ الخسدػضشات الػحي 

 2بجأ يدسى استعادة السػركث الفشي الحي تجفعو كششضتيع كتعبضخىع عغ انتسائيع كىػيتيع.

بذػػػػضخ يمػػػػذ كغضػػػػخىع  إسػػػػياخع، دمحم خػػػػجهدمحم تسػػػػاـ، دمحم مػػػػغ بػػػػضغ ىػػػػ الء الػػػػخكاد السشرػػػػخمضغ نػػػػحكخ: ك 

كػانػا متػأثخيغ باألسػالضب الدػائجة  االسػتعساريةكالسبلحن أف أغمب ى الء الفشانضغ الحيغ عايذػػا الحؿبػة 

الكفػػاح السدػػمح   لجدائخيػػة مشػػح أيػػاـالحكػمػػة افػػي نيايػػة تمػػظ الحؿبػػة أي نيايػػة الخسدػػضشات، فقػػج شػػخعت 

                                                           
يع1  .86السخجع نفدو  ص –مخدكخ  إبخـا
 .109مقاسات الشػر دمحم عبج الكخيع أكزغمة ص  2
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البعثػات إلػى الخػارج لتكػػيغ أبشاءىػا فػي شػتى السجػاالت كمػغ  إرسػاؿككحلظ مشح فجخ الئلستقبلؿ في 

 1ضسشيا السجاالت الفشية كالفغ التذكضمي.

اعتشت الثػرة بالفشانضغ كقامت برقل مػاىبيع كمغ بضشيع الفشػاف فػارس بػخػاتع الػحي كػاف ضػسغ جػير 

بطػػػػخكؼ كأحػػػػجاث متسضػػػػدة، قػػػػاـ بخسػػػػع التحخيػػػػخ حضػػػػث ارتػػػػبط مضمػػػػو بالخسػػػػع كتساريشػػػػو الذػػػػكمية األكلػػػػى 

 األجانػػب السصبػعػػات كالسشاشػػضخ الخاصػػة بػػالثػرة، قػػاـ بػػالتعخؼ كاالحتكػػاؾ بكبػػار الفشػػانضغ التػندػػضضغ ك 

حضغ تػاججه بيا كخسع فػشيع مػغ أجػل الثػػرة مػا أليسػو إلػى تخرػيز إنتاجػو الفشػي الترػػيخي مذػاىج 

أتاحػت لػو فخصػة اسػتسخار مغ حيػاة جشػجي جػير التحخيػخ حضػث قػخر مرػضخه  بالتذػجيع كالؿيػادة مسػا 

كػػضغ كبػػخاغ، كمػػغ الفشػػانضغ المػػحيغ عاصػػخكا ثػػػرة التحخيػػخ عبػػج القػػادر ىػامػػل قامػػت بإرسػػالو الجراسػػة بب

الفشػػػػف الجسضمػػػة بخكمػػػا بعػػػج تخخجػػػو ذاع إلػػػى ايصاليػػػا لرػػػقل مػىبتػػػو حضػػػث دخػػػل إلػػى أكاديسيػػػة الجكلػػة 

عابػج مرػباحي فشػاف الثػػرة الػحي شػارؾ فػي  صضتو كأصبح مغ الخسامضغ السعػخكفضغ، كال نشدػى أيزػا

 عارض في فتخة الدتضشات كالدبعضشات.الس

عاد أيزا إلى أرض الػشغ الفشاف إسساعضل صسرـػ معصػب الحػخب الػحي سػجشتو إصػابة الكخسػي 

كميػػػا فػػػي الفػػػغ كاأللػػػع عػػػخؼ كيػػػف يحػػػػؿ الجدػػػج الدػػػجضغ إلػػػى ركح  انرػػػيارالستحػػػخؾ، كمػػػغ خػػػبلؿ 

 متسخدة.

لذػػػقضق حضػػػث شػػػػر فشػػػو كسػػػفخه كرد إلػػػى الجدائػػػخ فشػػػاف كػػػاف يعػػػير فػػػي السغػػػخب ا 1962كبعػػػج سػػػشة 

 2كالفصخية. التأثضخيةبضغ لمجدائخ كىػ الخساـ دمحم الرغضخ ذك األسمػب السسدكج 

                                                           

  14-13( ص 80-70كزارة الثقافة، الفغ التذكضمي الجدائخي عذخية ) 1
يع2 87مخدكخ مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ ص  إبخـا
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فقػج تخخجػػت مجسػعػة مػػغ الفشػانضغ مػػغ جسعيػػة الفشػػف الجسضمػػة كالسجرسػة الػششيػػة كانزػع إلػػى االتحػػاد 

مػسػػى بػػػرديغ، عيدػػى ككػػاف مػػشيع الفشػػاف دمحم نجػػار،  1969الػػػششي لمفشػػػف التذػػكضمية ابتػػجاءا مػػغ 

 حسذاكي ......... كغضخىع مغ الستتبعضغ لؤلسمػب الػاقعي في أعساليع.

أمػػػا مجسػعػػػة الفشػػػانضغ مػػػغ خخيجػػػي مجرسػػػة الفشػػػػف الجسضمػػػة فشػػػحكخ كػػػل مػػػغ سػػػعضج سػػػعضجاني، دمحم بػػػغ 

 1بغجاد، لدىخ حكار ...... كغضخىع.ككحلظ خخيجػ قدع الفشػف اإلسبلمية بيحه السجرسة.

فإف أقل القمضل مغ الفشانضغ الجدائخيضغ تخررػا في ىحا الفغ كرغػع مػا قضػل فػي ؿ الشحت أما في مجا

تعػػاليع اإلسػػبلـ مػػغ تحػػخيع، ككػػاف أغمػػبيع مػػغ المػػحيغ كػنػػػا بسجيػػػداتيع الخاصػػة نػػحكخ مػػشيع: عبػػجاف 

ف حسمػػا عمػى عػاتقيع السجػاؿ الخدفػي كالفخػاري فيػػ ب صػفاني، دمحم دباغ كمرػصفى عػجاالصض نػاره

تبػػػػخ مػػػػغ السحتػػػػخفضغ حضػػػػث قػػػػاـ بتشفضػػػػح جػػػػجاريات كبضػػػػخة كمتشػعػػػػة فػػػػي بيػػػػاف حكػميػػػػة فػػػػي الجدائػػػػخ يع

 2العاصسة.

 :فترة الثسانيشات(:السرحلة الثانية( 

لقػػج عخفػػت ىػػحه الفتػػخة أحػػجاثا كػػاف ليػػا أثػػخ إيجػػابي عمػػى الحخكػػة الثقاؼيػػة كالفشيػػة التذػػكضمية مشيػػا إنذػػاء 

السجرسة العميا لمفشػف الجسضمة فػي نفػذ مقػخ السجرسػة الػششيػة لمفشػػف الجسضمػة بػالجدائخ العاصػسة مسػا 

تكػػػيغ الفشػػي فقػػج أنذػػأت سػػسح بخفػػع مدػػتػى الفشػػانضغ فشيػػا كثقاؼيػػا كسػػا عخفػػت ىػػحه الفتػػخة تػسػػعا فػػي ال

بالسعاىػػػج التكشػلػجيػػػة لتخػػػخيج أسػػػاتحة التخبيػػػة الفشيػػػة مسػػػا سػػػسح بتخػػػخيج كزارة التخبيػػػة أقدػػػاما خاصػػػة 

مجسػعة كبضخة مغ األساتحة السخترضغ في تجريذ الفشػف التذكضمية كفي نفػذ الػقػت تكػػيغ مجسػعػة 

                                                           

 15-14( ص 80-70كزارة الثقافة، الفغ التذكضمي الجدائخي عذخية )1
79-78.ص1997دمحم حدضغ الحخكة التذكضمية السعاصخة في الػشغ العخبي2
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ة، كسػػا عخفػػت ىػػحه الفتػػخة ضيػػػر اإلتحػػاد مػػغ الفشػػانضغ التذػػكضمضضغ كدفعيػػا إلػػى الدػػاحة الفشيػػة التذػػكضمي

الػػػششي لمفشػػػف الثقاؼيػػة كسػػا بػػخزت إلػػى الػجػػػد مجسػعػػة مػػغ الفشػػانضغ الجضػػجيغ مػػغ خخيجػػي السجرسػػة 

 1الػششية كالسجرسة العميا لمفشػف الجسضمة كخخيجي األكاديسيات األكركبية كمغ الفشانضغ العرامضضغ.

 فترة التدعيشات(:السرحلة الثالثة(: 

جت ىػػحه الفتػخة كىػػي فتػػخة التدػعضشات أحػػجاث مأسػػاكية فػي الػػببلد أثػػخ سػمبا فػػي التشسيػػة الػششيػػة فقػج شػػي

كعمى الحياة الػششية برفة عامة كتدببت ىحه األحجاث إلى ىجػخة الكثضػخ مػغ األدمغػة الجدائخيػة إلػى 

قخكا مضضغ الػػحيغ ىػػاجخكا مػػغ أرض الػػػشغ كاسػػتضخػػارج الػػػشغ كمػػغ ضػػسشيع العجيػػج مػػغ الفشػػانضغ التذػػك

بفخندػػا كبعػػس البمػػجاف األكركبيػػة كالبمػػجاف الذػػؿيقة كمػػغ األحػػجاث التػػي سػػاىست فػػي ىجػػخة العجيػػج مػػغ 

مػػجيخ السجرسػػة الػششيػػة لمفشػػػف الجسضمػػة بػػالجدائخ كابشػػو رابػػح داخػػل  الفشػػانضغ كسقتػػل الدػػضج أحسػػج عدػػمو

مػخة أخػخى  النتعػاشافػي مقخ السجرسة كمع تخػخج دفعػات ججيػجة مػغ الفشػانضغ بػجأت الحخكػة التذػكضمية 

فػػي نيايػػػة التدػػػعضشات كرجػػػػع العجيػػػج مػػػشيع إلػػى ارض الػػػػشغ كىكػػػحا تزػػػاعفت السعػػػارض الفشيػػػة ىشػػػا 

كىشػػاؾ فػػي العاصػػسة كفػػي العجيػػج مػػغ مػػجف الػػجاخل، ككػػاف مػػغ انتعػػاش الحخكػػة التذػػكضمية إعػػادة فػػتح 

االنصبلقػػة الجضػػجة كلمفػػغ  قاعػػة دمحم راسػػع التابعػػة لئلتحػػاد الػػػششي لمفشػػػف الثقاؼيػػة مػػخة أخػػخى كالشػػظ أف

قج أثسػخ ببػخكز العجيػج مػغ الفشػانضغ الجدائػخيضغ الػحيغ أثبتػػا  21لتذكضمي نياية التدعضشات كبجاية القخف 

 2كجػدىع في الداحة الػششية كالجكلية نتيجة الحتكاكيع بالفشانضغ العالسضضغ أياـ السيجخ

                                                           

يع1  89مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ صمخدكخ  إبخـا
يع2 19مخدكخ مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ ص  إبخـا
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زمالػػة أك تقػػارب فػػي أسػػمػب معػػضغ كمػػغ  إشػػارعخفػػت الدػػاحة الفشيػػة ضيػػػر جساعػػات فشيػػة تتكتػػل فػػي 

 أبخزىع نحكخ: 

 جساعة األوشام: -

يػػػـػ عػػػخض  1967مػػػارس  1717الػػػحي أعصػػػى ديشاميكيػػػة جضػػػجة ككػػػاف فػػػي  االسػػػتقبلؿضيػػػخت بعػػػج 

أعساؿ تدعة فشانضغ مغ بضشيع باية محػي الػجيغ، ديشػيذ مػارتضشضد، دحسػاني. ككػاف ىػجفيع الػجخػؿ إلػى 

ضجيػػة كالعالسيػػة تحػػت رجػػػع معطػػع الفشػػانضغ فػػي تػػاريخ الجدائػػخ كبحثػػػا العالسيػػة عػػغ شخيػػق الخمػػػز التقم

عػػغ أصػػػؿ شػػعبية كشخيقػػة عيذػػيع كاستخمرػػػا إلػػى الخمػػد الػػحي مشػػو جػػاءت تدػػسية األكشػػاـ كالػػحي 

يدػػسى بيػػا الػشػػع مسػػا يحسمػػو مػػغ معػػاني فشيػػة كتقمضجيػػة التػػي جػػاءت كػػخد فعػػل لبقايػػا االسػػتعسار كالفػػغ 

ة الفشيػػة كلػػع يخػػل السكػػاف لطيػػػر تغضضػػخات كتصمعػػات فشيػػة أخػػخى فجػػاءت االستذػػخاقي الػػحي عػػع الدػػاح

 بالخفس كالدخط مشو. االستعساري مجسػعة األكشاـ لمخد عمى السػركث 

 جساعة الحزهر:  -

كلػػع تكػغ ىػػحه الجساعػة إال حخكػػة فشيػة معضشػػة بػل تخكػػت السجػاؿ لكػػل  1987سػبتسبخ  10تذػكمت فػػي 

السػجػو إلػى اإلبػجاع كتشػػيخ القػجرات الفشيػة بصخيقػة عفػيػة  اـاالىتسػالحخكات األخخى كعسمت مغ أجل 

 مسا جعل أعساليع متحبحبة كبجكف استسخارية في عخض األعساؿ التي تمتيا.

 :الرباغينجساعة  -

كاالسػع يعشػي كػل البعػج عػغ السخجعيػات التػي تتعمػق بالػحكؽ كاالسػتيبلؾ كتػجلمت  2001تأسدت عاـ 

سػػتسخارية لمفػػغ فػػي الػػحيغ كػػاف ليػػع الػػجكر فػػي إعصػػاء ا مػػغ الفشػػانضغكػػل ىػػحه الفتػػخات كالدػػشػات أفػػخاد 
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الجدائخ كىحا كاف فػي العذػخية الدػػداء أدت عمػى كدػخ الدػضخكرة اإلجتساعيػة كالثقاؼيػة كشسدػت فضيػا 

معػػالع اليػيػػة الجدائخيػػة كابتعػػجت فئػػة الذػػعب عػػغ اليػيػػة الحؿيؿيػػة لؤلمػػة كرغػػع ذلػػظ بقػػي العجيػػج مػػغ 

 1الداحة الفشية رغع تمظ الطخكؼ الرعبة.الفشانضغ يشذصػف في 

ثع ضيخت فئة مغ الفشانضغ الذباب الػحيغ تمقػػا إعػجادا أكاديسيػا يػ ىميع لمتػجريذ كالسسارسػة الفشيػة كمػغ 

 ى الء مغ سسح لشا باإلشبلع مسا ىػ ججيج في الفغ التذكضمي السعاصخ كمغ بضشيع :

 مدك الغشائم:

تتمسػػح  خػػجهامخ مػػجيخ مجرسػػة الفشػػػف الجسضمػػة بسدػػتغانع  دمحم بػاليػػة مدػػتغانع كعمػػى رأسػػيا الياشػػسي عػػ

عمػػى يػػج مرػػصفى بػػغ دبػػاغ كغضػػخىع تحرػػل عمػػى شػػيادة التعمػػيع العػػالي باألكاديسيػػة السخكديػػة لمفشػػػف 

 التصبيؿية ببكضغ الرضغ الذعبية كشارؾ بعجة معارض فخدية كجساعية في الجدائخ كخارجيا.

ػف الجسضمػػػة عزػػػػ فػػػي اتحػػػاد الفشػػػػف الثقاؼيػػػة شػػػارؾ فػػػي عػػػجة كالفشػػػاف جمػػػػؿ دمحم أسػػػتاذ مجرسػػػة الفشػػػ

 1995معػػارض جساعيػػة بػػالجدائخ كتحرػػل عمػػى الجػػائدة ألحدػػغ ججاريػػة بسقػػخ الخػػجمات الجساعيػػة 

 .2بسدتغانع 

  

                                                           

 149-148حبضبة بػزار مكانة الفغ التذكضمي في الجدائخ مخجع سابق ص 1
10مدظ الغشائع السجرسة الجيػية لمفشػف الجسضمة مدتغانع  ص 2
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 فن السشسشسات اإلسالمية: السبحث الثاني: 

 تسييد: 

كعغ أصل ىحا الفغ فقج اختمفت  راء الباحثضغ عغ مكاف نذػأتو كأىػع مخاحمػو فسػشيع مػغ يػخى بأنػو فػغ 

ىػػ الػحي يقػػؿ  االعتبػارعبخ التاريخ كلكغ الخأي األججر بالحكخ كاألخح بعػضغ  إيخافصضشي انتقل إلى 

ى كشػػأت بػػأف السشسشسػػات قػػج شػػيجت مػػجا لمتصػػػر عمػػى غػػخار كػػل الفشػػػف خػػبلؿ العيػػػد العباسػػية حتػػ

رسػػػػمات الجاعيػػػة كالسشذػػػ ت ىػػػي لػػػػف مػػػغ ألػػػػاف التعبضػػػخ فػػػي الخسػػػع جسعتيػػػا عبلقػػػة قػيػػػة بػػػالفشػف 

الترػيخية األخخى التي كاف ليا عجيج السػاضيع كيعػد ليػا الفزػل فػي عكػذ السجتسعػات اإلسػبلمية 

 1حاؾ.كصػرتيا كىحا مايػحي لشا عجيج القخاءات كمغ بضشيا شخاز العسارة التي كانت سائجة  ن

كيبجك جميا أف الفشانضغ اإليخانضضغ قج تخكػػا برػستيع الخاصػة كذكقيػع الستسضػد عػغ الفػغ الرػضشي الػحي 

كمشػو  إيػخافاألتخاؾ الدبلجقة ىػع الػحيغ رجػػا ليػحا الفػغ فػي  كاف مذتيخا في الذخؽ األكسط كقج يكػف 

يخانيػػة التػػي ليػػا عجيػػج تػخؾ اإليخانضػػػف برػػستيع كشػػابعيع الخػػاص الػػحي يعػػخؼ اآلف بفػػغ السشسشسػػات اإل

الجػػػحكر فػػػي السػػػجارس التػػػي نػػػحكخ مشيػػػا: السجرسػػػة العباسػػػية، السجرسػػػة السغػليػػػة، السجرسػػػة الرػػػفػية، 

العػخب كأبػجعػا السجرسة العخبية، ......، كىػي التػي تشدػب إلػى ىػحه األخضػخة التػي بخعػػا فضيػا الفشػانضغ 

الججراف كالخذب كالسعجف كالخدؼ كالعػاج الترػر كالتخقضغ كالتدكيق كىحا ما يتجمى لشا عمى زخارؼ 

كخاصػػة السخصػشػػات التػػي بمغػػت حػػجىا مػػغ الجسػػاؿ فػػي بػػبلد الذػػاـ كالعػػخاؽ كالتػػي أبػػجع فػػي الفشػػاف 

 يحضى محسػد الػاسصي.

                                                           

 121التاريخ كالسشسشسات بالجدائخ( صمجكح مغجاد، العالع بغ عدكز العايجي)السشسشسات عبخ 1
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 تعريف السشسشسات: /1

السشسشسػػػات مرػػػجرىا نسػػشع كنسشسػػػو أي زخخفػػو كنقذػػػو كزيشػػو كنسشسػػػت الػػخيح الخمػػػل أك السػػػاء أي  لغػػة:

 خصتو كتخكت عميو أثخ يذبو الكتابة.

ة ىي فػغ الترػػيخ الػجقضق فػي صػفحة أك بزػعة صػفحات مػغ كتػاب )السخصػػط( س: السشسشاصطالحا

فحة أك بعػػػس صػػػفحات مػػػغ ة جسعيػػػا السشسشسػػػات معشاىػػػا الترػػػاكيخ الجؾيقػػػة التػػػي تػػػديغ صػػػسػػػكالسشسش

 1كتاب مخصػط.

ػاف بجيعيػة فػي التفاصػضل كلكػغ بذػكل مرػغخ بػأل كفغ السشسشسات ىػ عسػل لػحػة فشيػة بػالشقر الػجقضق

كسػاحخة مسدكجػة بمسدػة مػغ الجسػاؿ فيػي تعشػي الذػيء الػجقضق السػدكؽ ذك السبلمػح الرػغضخة، كضيػخ 

ق ككػاف مضػجانيا تػديضغ السخصػشػات،  3ىحا الشػع مغ الفشػف اإلسبلمية فػي العػخاؽ كإيػخاف فػي القػخف 

مػػػغ الجراسػػػة فػػػي البجايػػػة اسػػػتخجـ السدػػػمسػف لترػػػػيخ مخصػشػػػاتيع فشػػػانضغ غضػػػخ مدػػػمسضغ كبعػػػج مػػػجة 

 2كالتقمضج استصاعػا مسارسة العسل بأنفديع. كاالقتباس

عحكبػػة كجسػػاؿ خػػاص إذ يطيػػخ سػػاشعا مشضػػخا مزػػضئا كجػػحابا كقػػج ككػػاف لمػػػف فػػي السشسشسػػة دكر ميػػع ك 

 كضيفة جسالية  فقط.استخجـ في ذلظ الػقت ألداء 

العرػػػر اإلسػػبلمية فػػي  عمػػى مػػخ كاالزدىػػارالػػػافخ مػػغ التصػػػر  كنالػػت السشسشسػػات اإلسػػبلمية قدػػصيا

سضغ كتػالت عمضيا الجكؿ اإلسػبلمية الستعاؾبػة كابتعػج ار التي كصمت إلضيا فتػحات السدممختمف األقص

                                                           

 838ص  1986قامػس السفضج في المغة دار الذخؽ بضخكت 1
23ص  1981زكي دمحم حدغ الترػيخ في اإلسبلـ عشج الفخس دار الخائج العخبي بضخكت 2
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يػػة كالدػػاشعة كالصػػابع الدخخفػػي  السدػػمع عػػغ السعػػايضخ الفشيػػة الغخبيػػة كلجػػأ إلػػى التدػػصيح كاأللػػػاف الدـا

لػاحػجة مشيػا عػغ الػخغع مػغ أنيػا ال تختمػف اكالبعج عغ صجؽ تسثضل الصبيعة فأنتج صػرا رائعة كعمى 

كاضػػحا فػػإف السخترػػضغ فػػي الفشػػػف اإلسػػبلمية يدػػتصيعػف تسضضػػد بعزػػيا عػػغ بعػػس  األخػػخى اختبلفػػا

 1كيقدسػنيا إلى عجة مجارس لكل مشيا مسضداتيا.

 سسات الترهير اإلسالمي:  /2

 كيسكششا عسػما أف نجسل سسات الترػيخ اإلسبلمي في الشقاط التالية:

احتػاء المػحة عمى عجة مفخدات أك لقصات، فكثضخا مانبلحن خاصة إذا تحجثشا عغ السشسشسػات  -1

 االتدػاؽيا أك مفػخدات أك مذػاىج كثضػخا مايشقرػ أنيػا تجسػع عػجة لقصػات األكؿاإلسبلمية في عيجىا 

كعػػػجـ الخزػػػػع لمسشصػػػق، كسػػػا تػػػختبط الذػػػخػص ببعزػػػيا الػػػبعس بعبلقػػػات ال يسكػػػغ تجدػػػضجىا فػػػي 

 عجـ مخاعاة الشدب كالحخص عمى عجـ تخؾ مػضع فخاغ في السشسشسة. الػاقع مع

انقداـ الرػرة إلػى مػضػػعات مدػتقمة يكػاد كػل مشيػا يغشػي بحاتػو عػغ اآلخػخ رغػع أنيػا تكػػف  -2

 في السجسػع شكبل متكامبل.

 عجـ احتخاـ قػانضغ السشطػر. -3

الفشػػػاف ال يعشػػػى بخسػػػع أجػػػداء الجدػػػع محتخمػػػا ؼيػػػو الشدػػػب الصبيعيػػػة كال يكتػػػخث بتػزيػػػع الزػػػػء  -4

يفػػخط فػػي تػزيػػع األلػػػاف التػػي تكدػػب الرػػػرة حيػػاة أخػػخى كبخيقػػا بػػجيعا كألػػػاف سػػحخية  كإنسػػاكالطػػبلؿ 

 عجضبة.

                                                           

 64قمضل سارة تجميات الفغ اإلسبلمي في أعساؿ دمحم راسع  دمحم تساـ  ص 1
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 ليػا كقػج يخجػع اآلدمية ككأف الذػخػص ال إحدػاسكاإلحداس عمى الػجػه  االنفعاؿالخمػ مغ  -5

جػػجراف القرػػػر الداسػػانية السمكيػػة فػػي فتػػخة  بالترػػػيخ  الفارسػػي الػػحي غصػػاإللػػى تػػأثخ الفشػػانضغ ىػػحا 

 .سابقة بالخغع مغ أف ىشاؾ مغ خخج عغ ىحه القاعجة

قػػػج يػػػػحي بػػػالسجػف كاإلثػػػارة ألف الترػػػػيخ كػػػاف فػػػي األصػػػل فػػػغ بػػػبلط كزيشػػػة  مجانيػػػة كػػػل مػػػا -6

أي صػػرة تػػحي بػالسجػف قػج كار كشػالبي الحاجػة ك قرػر السمػؾ كشبعا ىحه القرػر ال تخمػا مػغ ز 

شأف السمظ كؾيستو عشج الشاس كبالخغع مسػا ذكخنػاه فػبل يسكػغ نفػي كجػػد صػػر مثضػخة تجدػج  تحط مغ 

 1مشاضخ العذق الساجغ كمذابييا.

مي بػػل فػػي الفشػػػف الدخخؼيػػة عػػغ التجدػػيع كالبػػخكز فػػالسبلحن فػػي الترػػػيخ اإلسػػبل االنرػػخاؼ -7

عػػغ التجدػػيع إذ نبلحػػن أف الفشػػاف السدػػمع ال يخيػػج البحػػث عػػغ البعػػج  االبتعػػادمية برػػفة عامػػة اإلسػػبل

إلى العكذ مػغ ذلػظ إلػى تقشيػة التدػصيح مػع  اتجوالثالث أي العسق كسا يدعى إليو الفشاف الغخبي بل 

 .2مم  الفخاغات

خ فقػػط بػػل يخافقػػو عػػادة مػػاال يكتفػػي الفشػػاف السدػػمع بالترػػػيمخافقػػة الترػػػيخ بالدخخفػػة الخصيػػة  -8

بالدخخفة الخصية كنبلحن ذلظ سػاء في السشسشسات الػاردة فػي السخصػشػات أك الترػاكيخ التػي زيشػت 

ججراف القرػر كالحسامات كالججيخ بالحكخ أف ىحا السدج استعسل في جسيع أنػاع الدخخفػة كلػيذ فقػط 

 و السختمفة.في الترػيخ فالدخخفة اإلسبلمية استعانت دائسا بالخط العخبي بأنػاع

                                                           

 27-24ثخكت عكاشة مػسػعة الترػيخ اإلسبلمي ص  1
27-24ثخكة عكاشة نفذ السخجع ص  2
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اختيػار األلػػػاف تسضػدت األلػػػاف العخبيػة اإلسػػبلمية بحػذ خػػاص، إذ تجعػل أي مذػػاىج يتعػخؼ عمػػى  -9

شخرػػػية تمػػػظ الدخػػػارؼ كالخسػػػـػ كتفخدىػػػا كتسضدىػػػا عػػػغ أي أسػػػمػب  خػػػخ، كلقػػػج اسػػػتخجمت ألػانيػػػا 

ف إلػى الداخشة كالباردة بجرجات مختمفة كلع يدتخجـ المػف مباشخة بل مدج بألػاف أخػخى لكػي يزػي

 .1معصيات المػف غشى كثخاء

 مدارس فن السشسشسات:  /3

تػسػػعت دائػػخة تشفضػػح السشسشسػػات كضيػػخت مػػجارس فشيػػة مختمفػػة بحدػػب األذكاؽ كمرػػادر التػػأثضخات 

 كمغ أىع السجارس التي تعاممت بالسشسشسات كىي: 

 مدرسة بغداد: -1

ضيػػػخت أكلػػػى مػػػجارس الترػػػػيخ اإلسػػػبلمي فػػػي بغػػػجاد ككانػػػت السشسشسػػػات ىػػػي مجػػػاؿ إبػػػجاع فشػػػاني 

العخاؽ الحيغ تسدػه مخاقسيع في السشابع الفارسية كخمرػػا بسضػداج خػاص كقػجمػا أشػكاؿ متكبػخة مػغ 

ضػػف تتسضد بالسبلمح الدامية كالسدػتجيخة كالع الػجػهالرياغة الفشية كمغ أىع مسضداتيا الفشية ىي أف 

الكبضػػػػػخة ذات الجفػػػػػػف البػػػػػارزة كالخمػػػػػػش الصػيمػػػػػة كالحػاجػػػػػب الستقشػػػػػة كاألنػػػػػػؼ الصػيمػػػػػة السعقػفػػػػػة 

كيختػجكف السبلبػذ الفزفاضػة، التػي تديشيػا الدخػارؼ كاألشػكاؿ بخصػػط كيغصػف رؤكسيع بالعسائع 

 .2كالرشعة لضشة متحخكة ككحلظ األلػاف تسضل إلى البداشة كالجقة كالبعج عغ التكمف

كصل مغ مشتجات ىحه السجرسة بعس السخصػشات مغ كتب قجيسة عخبية كفارسػية التػي ألفػت كما 

حضػػل السيكانيكيػػة ككتػػاب الجضػػل الجػػامع بػػضغ العمػػـػ كالعسػػل لمجػػدر، ب كالكتخجسػػت فػػي العمػػـػ كالصػػ

                                                           

 . 71ص  – 67فػزي سالع عؽيفي نذأة الدخخفة كؾيستيا كمجاالتيا  ص  1
عمي الثػيشي السشسشسات )قخاءات في الفشػف اإلسبلمية( مػقع التذكضل العخبي2
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ات الحخيخي ككانػت ىػحه الرػػر ديػني، ككتاب كمضمة كدمشة كمقاممقككحا كتاب عجائب السخمػقات ل

السشسشسات العخاؾية فػي الغالػب تػأتي شػارحة لسػتغ الكتػاب مػضػحة لػو كمػغ أعػبلـ الفشػانضغ الػحيغ أك 

 قامت عمى أكتافيع ىحه السجرسة ىسا: عبج هللا بغ الفزل ك يحضى بغ الحدغ الػاسصي.

ـ فػػي  13تسثػػل مجرسػػة الترػػػيخ العخبيػػة التػػي ازدىػػخت فػػي القػػخف  بأنيػػاتتسضػػد مخصػشػػة الػاسػػصي 

جيغ كالذػػػاـ كخاصػػػة سػػػػريا كامتػػػجت إلػػػى مرػػػخ أيػػػاـ حكػػػع السساليػػػظ كمػػػغ السخصػشػػػات بػػػبلد الخافػػػ

 .1ـ كتاب كمضمة كدمشة13السرػرة كحلظ في القخف 

 :  اإليرانيةالسدرسة -2

 تسضدت إيخاف خبلؿ عرػرىا بثبلث مجارس كبخى في مجاؿ الترػيخ الترغضخي كىي: 

 السدرسة السغهلية:  ( أ

تيذػػع كقػج ضيػخ البػغ بخنجج فضيا التأثضخ الرضشي كاضحا كشػجيجا خاصػة فػي كتػاب مشػافع الحضػػاف 

في ىحه السجرسة أثخ الػاقعية في السشاضخ الصبيعية الرضشية أما أقجـ مخصػشػة فػي ىػحه الفتػخة فيػي 

شػػيخ تيذػػػع كىػػي مػجػػػدة فػػي مكتبػػة مػرجػػاف بشضػيػػػرؾ كأإيخانيػػة مػػغ مشػػافع الحضػػػاف البػػغ بخندػػخة 

 .2اليسجاني الخسـػ ما كجج في جػامع التاريخ كتاب لمػزيخ الس رخ رشضج الجيغ فزل هللا

بػػغ الخاليػة الالباؾيػػة عػغ القػخكف  اآلثػاركفػي ىػحه السجرسػة نجػػج أيزػا مخصػشػا ثانيػا كىػػػ ندػخة مػغ 

يػا خغ كتحتػػي عمػى أربعػة كعذػخكف مشسشسػة يغمػب عمضضخكني محفػضة في مكتبة جامعة أدنبػريحاف الب

 الصابع العباسي.
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تستاز جسيع صػر ىحه السخصػشات باستصالة رسع أجداـ الخجاؿ كنبلحػن عمػى صػػر ىػحه السجرسػة 

إضافة إلى األثخ الدضشي في الخسع كالتكػيغ كتزسضشيا صػر الحضػانات الخخاؼية الرػضشية، مػديج مػغ 

مفػػة بعزػػيا مػػديغ بػػػخير أنػػػاع كثضػػػخة مػػغ الخػػػذات كلمشدػػاء قمشدػػػػات مخت فممسحػػاربضغغصػػاء الػػخأس، 

ئع كقػػج سػػاعجت ىػػػحه الخسػػـػ عمػػػى معخفػػة أنػػػػاع خجػػاؿ ضػػػخكب شػػتى مػػػغ القمشدػػػات كالعسػػػاشػيػػل كلم

 .1سضدت ىحه السجرسة بكتابات فارسيةككسا تالسبلبذ كالسػضات في ىحا العرخ 

 :  السدرسة التيسهرية( ب

بخسػػػـػ الحضػانػػػات ك الصضػػػػر كالصبيعػػػة كاسػػػتخجاـ  كاالىتسػػػاـتػػأثخت ىػػػحه السجرسػػػة باألسػػػالضب الرػػػضشية 

الحبػػػخ الرػػػضشي كالتػػػحىضب فػػػي الرػػػػرة. كسػػػا تتسضػػػد كجػػػػه شخرػػػيات ىػػػحه السجرسػػػة بتخاسػػػيع مدػػػتجيخة 

كالخصػػػط الجؾيقػػػة كالعضػػػػف الزػػيقة ذات الشطػػػخات الجانبيػػػة، كمػػػغ مخصػشاتيػػا ندػػػخة مػػػغ الذػػػاىشامة 

ة عمػػى األخػػح عػػغ الفػػغ السغػػػلي بػػل ضيػػخت ؼيػػو ، كلػػع يقترػػخ فػػغ الترػػػيخ فػػي تمػػظ الفتػػخ 2لمفخدكسػػي

سائخ كزخخفتيا كالتي ضيخت بػضػح فػي مخصػػط االىتساـ مخسـػ العبعس سسات التججيج مسثمة في 

كسا يشدب إلػى تمػظ  كاآلدميةىساي كىسايػف لخػاجة كخماني. كسا ركعضت الجقة بضغ الشدب العسخانية 

 3ي.الفتخة تراكيخ بالحبخ الرضشي كاألسمػب الرضش

كمغ مسضدات ىحه السجرسة اإلؾباؿ الستدايج لتصػيخ مشاضخ الصخب كالتي عكدػت حيػاة الػببلط، كتعتبػخ 

ؼ الدػػػجاد فػػػي تمػػػظ الفتػػػخة كالتػػػي ت أىسيػػػة كبػػػخى فػػػي التعػػػخؼ عمػػػى زخػػػار مشسشسػػػات ىػػػحا العرػػػخ ذا

عميػػو فػػي القػػخف الخابػػع عذػػخ السذػػتسل عمػػى زخػػارؼ ىشجسػػية كحػػخكؼ كػؼيػػة اسػػتسخت عمػػى ماكانػػت 
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ـ محفػضػة فػػي متحػػف جمدػتاف بسجيشػػة شيػػخاف كتسثػػل 1440كمثػاؿ ذلػػظ ترػػػيخه مػغ الذػػاىشامة سػػشة 

حقل شخب كالتي تعتبخ استعادة لذػكل الدػجادة فػي مشسشسػة مػغ مخصػػط جػامع التػػاريخ لخشػضج الػجيغ 

 بجاية القخف الخابع عذخ محفػضة في السكتبة األىمية بباريذ.

إلى اشتساليا عمى بعس الخرائز الفشية مثػل ألػػاف الثيػاب كتخجع أىسية السخصػشات ىحا العرخ 

 .1الجافئة السخكدة السختمفة الجرجات

 السدرسة الرفهية: ( ت

كػػاف يػػجعى السجرسػػة الرػػفػية األكلػػى التػػي قامػػت عمػػى أكتػػاؼ بيػػداد كتبلمضػػحه الػػحيغ  ىشػػاؾ بجايػػة مػػا

كقػػج كػػانػا تحػػت رعايػػة الذػػاه شيسػػاس الػػحي حكػػع  إسػػساعضللسػػا اسػػتػلى عمضيػػا الذػػاه  (ىػػخاة )ىػػاجخكا 

ـ( كمػػغ السبلحػػن أف الحيػػاة الفشيػػة فػػي عيػػج الجكلػػة الرػػفػية ازدىػػخت 1574-ـ1524مػػابضغ ) إيػػخاف

الفشػػػانضغ كالسرػػػػريغ خاصػػػة كأصػػػبحػا جمدػػػاء السمػػػػؾ إذ أنػػػو الذػػػاه شيسػػػاس كػػػاف كارتفػػػع فضيػػػا شػػػأف 

الرػفػي كميػا  السرػػريغ غديػخا فشجػج أف مخصػشػات العيػج إنتػاجرساما كصجيقا لبيداد كمػغ ثػع كػاف 

مبػػاس الػػػخأس بلة بالرػػػر التػػي تسثػػػل أبيػػة ذلػػظ العرػػخ كحيػػاة األمػػػخاء، كسػػا تستػػاز بأك معطسيػػا محػػ

عرا صغضخة حسخاء كىي شعار األسػخة الرػفػية باستجارة كتبخز مغ أعبلىا  السكػف مغ عسامة تختفع

 كأتباعيا.

 السدػمسضغالحي كػاف تمسضػحا لبيػداد كأكبػخ السرػػريغ  كأقامضخؾه السجرسة في ىح كمغ أعبلـ السرػريغ

في عيجه كالرػر التي بقضت مغ أثاره تعتبخ أمثمة لمترػيخ في ذلظ العرػخ إذ تتسضػد بالجقػة كاحتػخاـ 
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مباشػػػخة فػػػي السختبػػػة كمػػػغ بػػػضغ أشػػػيخ أثػػػاره  كأقػػػامضخؾالشدػػػب، كسػػػا ال نشدػػػى الدػػػمصاف دمحم الػػػحي يمػػػي 

 في مشطػمة معخاج نامو كالتي كانت بجيعة األلػاف كجحابة.اءت الرػر التي ج

ثػػع نػػأتي إلػػى مػػا يدػػسى بالسجرسػػة الرػػفػية الثانيػػة التػػي كانػػت مػػع عرػػخ الذػػاه عبػػاس األكبػػخ الػػحي 

الفشيػػة فػػي  اآلثػػارـ( ككػػاف إداريػػا حازمػػا كحاكسػػا مثقفػػا، كقػػج امتػػازت 1629-ـ1587حكػػع إيػػخاف بػػضغ )

العاصسة إلى أصفياف الغخبية مغ السحيط عسػل عمػى نسػػ العبلقػات مػع  عرخه بتشػعيا إذ أف انتقاؿ

اليشػػج كالػػجكؿ الغخبيػػة ككانػػت مػػغ نتػػائج ىػػحا األمػػخ إؾبػػاؿ كفػػػد الدػػفارات كالتجػػار كالدػػائحػف، كغشػػى 

الفشػػػػػانػف بػػػػػػالشقر عمػػػػػػى الجػػػػػػجراف كرسػػػػػػع الرػػػػػػر السدػػػػػػتقمة كانرػػػػػػخفػا عػػػػػػغ السخصػشػػػػػػات، فشػػػػػػجرت 

 سجرسة.السخصػشات الثسضشة في ىحه ال

كمسا يسضد رسػمات السجرسة الرفػية الثانية ذلظ التحػؿ الحي شخأ في ترػيخ األشخاص في القخف 

ـ إذ قل عجد الذخػص فػي الرػػرة كسػا اكتدػب الصػابع األنثػػي، مسػا جعػل مػغ الرػعب التفخيػق 17

عباسػي  رضػا  نػحاؾالفتى كالفتاة، كيشدػب ىػحا الصػخاز فػي الترػػيخ إلػى زعػيع السرػػريغ بضغ صػرة 

 .(حضجر نقاشإضافة إلى) معضغ السرػر( ك )ت

عػػادكا يتخمػػػف عػػغ الكثضػػخ لكػػغ كمػػع ازديػػاد تػػأثخ السرػػػريغ اإليػػخانضضغ عامػػة بأسػػالضب الفشػػػف الغخبيػػة 

 مغ األسالضب اإليخانية في الترػيخ فكاف ىحا بسثابة احتبلؿ الترػيخ الفارسي.

 السدرسة التركية: -3

بلمية كالسشسشسػات لحكػع العثسػاني كتػأثخ بػالفشػف اإلسػالعثساني التخكي في فتػخة القج نذأ فغ السشسشسات 
الفارسػػية سػػػاء مػػغ حضػػث السػضػػػعات أك أسػػالضب التعبضػػخ الفشػػي، ثػػع أخػػحت السشسشسػػات التخكيػػة تتجػػو 

خاصػػا بيػػا مدػتقبل عػػغ غضخىػػا فميػا صػػمة بػػالفغ اإلسػبلمي بذػػكل عػػاـ كليػا صػػفات خاصػػة بيػػا  اتجػاه
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ع لػحات السجف بذكل)شبػغخاؼيا(، كمغ السخصػشات اليامة التي رسست فػي الدػمصاف كمغ أىسيا رس
)سػػػػػميساف القػػػػػانػني( مخصػشػػػػػات سػػػػػميع نامػػػػػو كالتػػػػػي تسثػػػػػل حيػػػػػاة الدػػػػػمصاف سػػػػػميع األكؿ، كمػػػػػغ أىػػػػػع 

 1السخصػشات التي رسست في اسصشبػؿ )كمضمة كدمشة(.
 السدرسة اليشدية: -4

إلػػػػػى حػػػػػج بعضػػػػج كلػػػػػع يتصػػػػػػر الفػػػػغ اليشػػػػػجي كسجرسػػػػػة ليػػػػػا السجرسػػػػػة بالترػػػػػيخ اإليخانػػػػػي تػػػػأثخت ىػػػػػحه 

ـ حضػػث بػػجأت تكتدػػب شابعػػا خاصػػا كأىػػع مػػا تستػػاز بػػو ىػػحه السجرسػػة 16خرػصػػياتيا إال فػػي القػػخف 

الجقة في رسع األشخاص كإتقاف رسع السشاضخ الصبيعية كمخاعاة السشطػر كالتجديع كىػجكءاأللػاف كمػغ 

بػخ نامػو كالػحي يقػجـ العسػارة اليشجيػة اإلسػبلمية ككػحا أشيخ السخصػشات فػي ىػحه الحؿبػة مخصػشػة أك

 .2ممحسة اليشج الكبخى في مخصػشتو السيابيارتو

 الثالث: السشسشسات الجزائرية:  السبحث

 نذأة السشسشسات الجزائرية:/ 1

سػػاعجت البضئػػة العالسيػػة كالػششيػػة عمػػى بػػخكز كتصػػػر فػػغ السشسشسػػات فػػي الجدائػػخ كأكحػػت لػػو مػاضػػيع 

ية كبسصمب حخكة السقاكمػة الذػعبية، كربسػا الحػجيث عػغ فػغ اإلجتساعية كالدياس باالحتياجاتمختبصة 

الخسػػع فػػي الجدائػػخ خػػبلؿ القػػخف التاسػػع عذػػخ كبجايػػة القػػخف العذػػخيغ سػػيكػف الحػػجيث عػػغ األعسػػاؿ 

صػػجا  أعسػػاليعقمضمػػضغ السعػػخكفضغ الػػحيغ كجػػجت أنامػػل بعػػس الفشػػانضغ الجدائػػخيضغ الالتػػي خمفتيػػا  كاآلثػػار

كاسػػعا لػػيذ فػػي الجدائػػخ فقػػط بػػل فػػي فخندػػا أيزػػا كمػػغ بػػضغ ىػػ الء يػسػػف الحفػػاؼ كعسػػخ بػػغ سػػساية 

كعمػػي راسػػع ككالػػجه عسػػخك دمحم، لكػػغ لػػع يكػػغ فػػغ السشسشسػػات فػػي الجدائػػخ فشػػا شػػعبيا بػػأتع معشػػى الكمسػػة 
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شي. لقػج بقضػت العسضق إلى الثقافة اإلسػبلمية كإلػى التػخاث الػػش االنتساءلكشو تصػر كتعبضخ صخيح عغ 

العشاصػػخ الفشيػػة لمحزػػارة اإلسػػبلمية التػػي تخعخعػػت عمػػى أرض الػػػشغ كالتػػي تقبمتيػػا األجيػػاؿ الدػػابقة 

كتشاقمتيػػػػا األجيػػػػاؿ البلحقػػػػة عمػػػػى مػػػػخ الدػػػػضشضغ محرػػػػػرة فػػػػي بعػػػػس الرػػػػشاعات التقمضجيػػػػة كالشحػػػػت 

الدجػػػاج كالترػػػػيخ عمػػػى الخذػػػب كالحفػػػخ عمػػػى الشحػػػاس كالخسػػػـػ الرػػػغضخة كالخصػػػػط السحـبػػػة عمػػػى 

كزخخفة األكاني الفخارية يسكغ أف نعتبخ الفغ السجاؿ الػحضج الحي لع تصل إليػو يػج السحتػل السدػيصخة، 

كالعدلػة كرغبػة فػي الحفػاا عمػى  االنػجماجأصبح يسثل لفة رمديػة لمتعبضػخ  عػغ مػقػف رافػس لدياسػة 

 صمة كثيقة باألمة اإلسبلمية عبخ فغ راؽ كمتسضد.

 (:1662ستقالل الجزائر)/ تطهر السشسشسات بعد ا2

ػؿ إلػػى قصيعػػة مػػغ السعمػػـػ أف الكػلػنياليػػة الفخندػػية دمػػخت فػػي شخيقيػػا الػػحكؽ الجدائػػخي بيػػجؼ الػصػػ

 كىػيتو العخبية اإلسبلمية كتصسذ معالع حزارة متكاممة معخؼيا كجساليا. بضغ الذعب الجدائخي 

لتذػكضمية إال أف شبيعػة التحػجي األمخ الحي عصل حخكة فػي مجاالتيػا السختمفػة بسػا فػي ذلػظ الحخكػة ا

 .1سة بالدبلح أكال كباإلبجاع ثانياالجدائخي قاكمت ىحه السطم

اتخػحىا السدػتعسخ تجػاه الذػعب إال أنػو كمشػح تػاريخ اسػتقبلؿ الجدائػخ كعمػى الػخغع مػغ السشػاكرات التػي 
بػػػػجأ فػػػػغ السشسشسػػػػات يفقػػػػج أىسضتػػػػو شػػػػضئا فذػػػػضئا كاتجػػػػو أصػػػػحاب الفػػػػغ بسػػػػا فػػػػي ذلػػػػظ السخترػػػػضغ فػػػػي 
السشسشسػػات، نحػػػ زخخفػػة الصػابػػع البخيجيػػة )مثػػل مػػا فعػػل دمحم راسػػع مػػغ قػػبميع( لقػػج عشػػي مجسػعػػة مػػغ 

حكؽ الرػشاعات التقمضجيػة كتػضيفيػا فػي الصػابػع البخيجيػة الجدائخيػة، ككػػاف الفشػانضغ بيػحا السجػاؿ كىػػ تػ
.2مػػػػغ بػػػػضغ ىػػػػ الء الفشػػػػانضغ مرػػػػصفى بػػػػغ دبػػػػاغ كبػػػػغ تػػػػػنذ سػػػػضج أحسػػػػج كعمػػػػي كخبػػػػػش  دمحم تسػػػػاـ

                                                           

 .24عخكة نجاة .مغ كحي التخاث السعساري كالحخفي في الجدائخ ص  1
34إبراهيممردوخمسيرةالنصالتشكيليبالجزائرص2
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 األولالسبحث   

جػاف  24" مغ مػالضج  ائيالبجىػ  "دمحم راسع بغ عمي بغ سعضج بغ دمحم  سيرتو الذاتية :  
التي أليستو شػاؿ حياتو في 1ـ ، بحي القربة بالجدائخ العاصسة ، نذأ في بضئة فشية  1896

رسسيا ، حضث كانت بجايتو مغ اكتذاؼ بخكسبضخ ريكل الحي كاف يقتشي  إليأغمب مػاضيعو 
كاف مػىػبا بػضػح عغ بؿية زمبلئو، فقج اشتيخت عائمة راسع بالرانعات  إذالسػاىب الذابة ، 

الحي كاف أبا    » عمي « التي كانت بػرشة أبيو األلػافالفشية فتخعخع ىشاؾ في عالع الخمػز ك 
سشا ، فكاف فشاف مذيػرا بخع في فغ  األصغخ بشات ككلجيغ ، عسخ  دمحم أربع ك أشفاؿلدتة 

، كصشاديق العخائذ ،  اإلشاراتالخذب الحي  يديغ بو الججراف ، ك الشحت ك الترػيخ عمى 
ككاف يبجع  رسػما ترغضخية كخصػشا محـبة عمى الجمج ك الدجاج  فتديغ بيا السشازؿ العائبلت 

في ىحه الػرشة التي   كأخػه، كقج نذأ ىػ  19الجدائخ مغ الجاخل ككاف ذلظ في أكؿ القخف 
 2اإلسبلميةجية السدتسجة مغ الفشػف تعسخ ؼيو أصػؿ الفشػف  التقمض

في العسل الحي تمقى ؼيو أيزا  "عسخ راسع" قج مارسا أيزا ىحه السيشة األكبخكاف عسو كأخػه ك 
 الحخفة.ىحه  األصػؿ"دمحم راسع" تعميسو 

كحلظ كاف فشانا رساما ك صحؽيا مشاضبل مقاـك  1884كلج سشة  سحسج،ل األكبخ األخ خعس
 3لجدائخيضغا مصالبا بحقػؽ السدمسضغستعسارية لمشدعة اال

الفشػف الجسضمة بالجدائخ في سغ مبكخ  مجرسةكىكحا نذأ دمحم راسع في بضئة محزة ، كدخل  -
، فا نخخط في قدع الخسع مغ فانخخط في قدع الخسع كذلظ حتى يتسكغ مغ التعسق  1910سشة 
انو اضيخ تفػقا...كبضخيغ  فعسل بػرشة  إالالرشاعات ، كعمى الخغع مغ صغخ سشو  أصػؿفي 

ك   دراستو ، بعج مجة زمشية مغ عسمو ىحا نقل نساذج الدرابي ، الدليج ، بإتساـأباه الحي كاف يمدمو 

                                                           

 13الجدائخ ص ، 1984مي ، دمحم راسع الجدائخي، الس سدة الػششية لمكتاب غأحسج با-1
يع -2  .19-18ص1988مخدكخ ، الحخكة التذكضمية السعاصخة بالجدائخ الس سدة الػششية لمكتاب ، الجدائخ ،  إبخـا
15د. دمحم ناصخ .عسخ راسع. السرالح الثائخ الفػميظ . بالجدائخ د ت . ص -3
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أججاده كقج كاف دائب  البحث  كرثيا عغأخخى ، أشتيخ بيا الفغ التقمضجي الجدائخي التي  زخارؼ
كتشقضب في بصػف الكتب  عثخ في السكتبة الػششية عغ أصػؿ ىحا الفغ السػركث كبعج شػؿ بحث 

أ ك التخكية مديشة بالسشسشسات الخائعة الجسضمة كبج اإليخانيةبالجدائخ  عمى مجسػعة مغ الكتب 
 األشياءالقجيسة ك  اإلسبلميةالتخاكضب المػنية القجيسة ، مخكر بالثأر  ألفك  افاأللػ باكتذاؼ 

عميو ،  باالرتياح الذجيج ك الدخكر العطيع لمكشد الحي عثخ كقج شعخ يػميا األلبدةالضػمية كأناقة 
، فانصمق  بخيالو الخرب  اإلسبلميةكشعخ بالدىػر ك الفخخ لتعفو عمى أصػؿ حزارتو العخبية 

في تفاصضل مديج معاصخ  ال يقصع  السشسشسةكاشفا  أسخار الترػيخ الترغضخي ك باعثا ركح 
" في ىحه السخحمة ليكتذف  السشسشسات دمحم راسمكعمى ما يبجك أف " 1ػارثصمتو بأصل السذيج الست

ذاكخة التخاث  الفشي ،  قجيسة ، ليدصخ  الحاضخ أبجا في عمى السخصػشات ال بإشبلعو اإلسبلمية
الجدائخ متججد ألعاد تأنضث  كصػؿ مجرسة السشسشسات الجدائخية ،كمشحيا بعجىا العالسي  ضل رمد

السعاصخ ، حضغ جعميا جدءا  ال يتجدأ مغ تاريخ الحخكة  التذكضمية العالسية ، فاستحق بججارة 
 اإلسبلميةرغع ذلظ الػقت كاف  االستعسار يحاكؿ دكما شسذ أثار الحزارة  األبجيةذاكختو  إحياء

شعػب  ال تاريخ ليا ك ال أمجاد  اإلسبلميةتأثضخىا عمى حزارة  الغخب ، مخكدا عمى أف الذعػب ك 
مغ أبشاء الذعب بأف العخبي ك  هيجخل في ركح " دمحم راسع " كغضخ  أف حاكؿ االستعسار ليا كىكحا

غ عكذ ذلظ فعـد راسع عمى ابتكار ، ف إلثباتالسدمع لع يخمقا لمفغ ، مسا كػف عشجه حافدا 
،  اإلسبلميجدائخي أصضل  مختبط بالتقالضج الفشية  السحمية مغ ناحية كمغ ناحية أخخى بفغ الخسع 

 .2اإلسبلميكىكحا نذأ في السشسشسات الجدائخي متأثخا بالدخخفة السحمية بفغ الترػيخ 

كسا  مغ بعجه تأثخيغ بفشو ذأكاني حمغ الفشانضغ  ال األخخى أجياؿ  كاستصاع بحلظ أف يشقل رسالتو 
 يعج مغ ابخز الفشانضغ في الترػيخ.

                                                           

   38شاني ، مشسشسات دمحم راسع الجدائخي ، الذخؽ في الفغ التذكضمي العالسي .صكعبج الخحسغ جعفخ ال -1
يع-2 ،  1،2005كتصػيخىا ، كزارة الثقافة ، ط  األدبمخدكخ ،مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ ، الرشجكؽ الػششي لتخؾية الفشػف ك  إبخـا

 .25الجدائخ ، ص 
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بالجدائخ الغخبية التي  تعامميا في مجرسة الفشػف الجسضمة  األكاديسيةاستميع دمحم راسع مغ التقشيات 
تفػقا فضيا كمغ التقشية الحخؼية التي   كأبجىعطيسا   إنتاج، بيازا  يضغلتد اكالتي حقق لذخكة الصبع 

فغ الجدائخ محس ، ؼبعج تخخجو مغ مجرسة الفشػف الجسضمة عسل في  إثخاءفي  أسختوكرثيا عغ 
باريذ  كعسل في السكتبة الػششية في قدع السخصػشات ، مسا  إلىعجة متاحف بالجدائخ ، تػجو 

 القجيسة . اإلسبلميةساعجه عمى التعسق ك التعخؼ أكثخ عمى  السخصػشات  

 اآلثاررة اسبانيا ، فتعخؼ عمى تحرل عمى مشحة دراسية سسحت لو بديا 1920في سشة  -
لشجف لسجة شػيمة   إلى/ ثع تػجو  األنجلذباشبضمية كقخشبة ك غخناشة ك غضخىا مغ مجف   اإلسبلمية

الستاحف  إلى اإلسبلميةالجراسات لمسخصػشات  أستاذكىػ  ركص كىشاؾ كجيو الدضخديتخف 
 اإلسبلميةت ك السشسشسات العخبية عمى السجسػعات الفشية المشجنية  السخصػشا لئلشبلعالبخيصانية  

 البحخية حضث درس  ىشاؾ اليشجسة البحخية . كمتحف  يصيالػسك  لبدىاد

الحي لعب دكرا حاسسا في  اإلسبلميكفي تمظ الفتخة قابل " دمحم راسع " "جػرجسارسي" لمس رخ لمفغ  -
 .1مذػاره الفشي

كقج أقاـ  كشارؾ في العجيج مغ السعارض الفشية بالجدائخ ، ك في باريذ ك في ركما ، فضضشا  -
كغضخىا ، كتحرل عمى العجيج مغ  كفار صػؼياكبػخاريدت ، كارسػا ، ستػكيػلع ، تػنذ  

 .1924السضجاليات ك الجػائد مشيا كساـ السدتذخقضغ الحي حرل عميو في باريذ عاـ 

عضغ عزػا شخؼيا  1950عمى الجائدة الفشية  الكبخى بالجدائخ ك في سشة تحرل  1933كفي سشة  
ا داشاست 1934لفشاني الخسع ك السشسشسات بمشجف، كقج عضغ سشو في الجسعية  السمكية البخيصانية 

الفشػف  أصػؿ  لغخس بالسجرسةكجػده   بالجدائخ كاغتشع الجسضمةلمفشػف  الػششية بالسجرسة
الفزل  إلضياكيخجع  السعاصخة في الجدائخ اإلسبلميالعخبي  الفشيةىحا التخاث  كإحياء، اإلسبلمية

 أجياؿفي  خاصةسات برفو كالسشسش في مجرسو الفشػف  ةأساسيكساده  كإدخالوفي فخض ىحا الفغ 
حضث تع اقتشاء العجيج مشيا  السعسػرة أنحاءفي كافو  أعسالوكقج عخضت   مغ الفشانضغ الجدائخيضغ

                                                           

 .1896-1996شػف الجسضمة ، الػششي لمف الستحفأكريق مرصفى "دمحم راسع" -1
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تكمست عمى يجه كلػ فتخه  أفمتاحف ذات شيخه عالسيو م كجه كقج كاف لذخؼ مغ شخؼ عجه 
 .1قرضخة

 الداعةلع يتع تػضيحيا لحج  غامزةفي ضخكؼ  1975تػفي دمحم راسع كزكجتو باالبيار عاـ 
 ةكعمى زكجتو العجػز كسخقػا مجسػع كاعتجكا عميو أكركبالرػصا مخترضغ مغ  أففقج قضل 

 .2لػحاتو كىخبػا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

يع-1 .  205. 1ط الثقافةكتصػيخىا كزاره  كاآلدابمخدكخ مدضخه الفغ التذكضمي بالجدائخ الرشجكؽ الػششي لتخؾيو الفشػف  إبخـا
 25صالجدائخ.

 ـ2007  العاشخ البرائخ الجدائخ 1962 1954قاسع سعج هللا تاريخ الجدائخ الثقافي  -2
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 :أثارهدمحم راسم و  أعسال

 اإلسبلميةفي الحزارة العخبية  األدبفي تديضغ ك تبديط كتب العمع ك  أكجولقج بمغ فغ السشسشسات 
جاء دمحم راسع ليعبجه عمى الحياة بحق ك عطسة، فتسضد بشذاط  أفإلى ك اضسحبلؿ ىحه الحزارة 

عطيع كقاـ بتديضغ العجيج مغ الكتب كتخؾ العجيج مغ لػحات السشسشسات الجؾيقة السػجػدة في 
مشسشسة لو تحت  أكؿالستحف الػششي لمفشػف الجسضمة بالجدائخ كغضخه مغ متاحف العالع. فجعل 

"تحت  اإلسبلـنفذ سشة قاـ بتديضغ بعس الكتب مشيا ، ـ، كفي 1917عشػاف حياة شاعخ عاـ 
الحي يػضح ؼيو عد حياة البحار الجدائخي خضخ الجيغ  -بارباركس -ليشخي ىايغ ككتاب -الخماد

الستػسط  األبيسالحي ارتبط اسسو بتاريخ الجدائخ، ككاف مديصخا بأساشضمو عمى البحخ  بارباركس
بدتاف  –، كسا قاـ بخسع الدخارؼ ك السشسشسات لكتاب فاعتبخ اكبخ قادة األساشضل العثسانية 

قاـ بتديغ كتاب  1918،كفي سشة  خاكف بب عسخ الخياـ" لمكتاب االنجمضدي سعجي ، كسا زيغ كتا
بسذاركة صجيقو سميساف  ألفولمفشاف ناصخ الجيغ ديشي الحي  –رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع  –

يعبغ  دمحم راسع بكتابة  إلىخسع المػحات التػضيحية لمكتاب ، كعيج عامخ ، كقج قاـ ديشيو بغ ب إبخـا
كفي فتخة السستجة مابضغ سشة  1التي كانت تديغ أبػاب الكتاب بعس اآليات القخ نية ك الدخارؼ

س( فكاف أعطع ك لف لضمة ك لضمة " مغ تخجسة )مادر عضغ ك أنتخب رساما لكتاب " أ1932ك 1924
إنجاز اىفي تديضشو ك ىػ يحتػي عمى إثشي عذخ مجمجا حضث تعاكف مع الخساـ )لضػف كاريو( الحي 
كاف يقػـ بالخسع التػضيحي حضث عخؼ كيف ي لف باندجاـ ك تشػع عجضب ألف شخيط ك شخيط 

السحـبة  ألزىارالضتػج ىحا الكتاب باألكالضل الستسثمة في األكراؽ الستذابكة ك الخضػط الستجاخمة ك 
حضث يشعكذ ذكؽ الفشاف ك أناقتو ك بخاعتو . ك أيزا ُزيشت مصالع الرفحات بعسل السشسشسات 

التي تزفي عمضيا سحخا شخؾيا ال يزاىي ، كقج تجاكز األعساؿ السشجدة ألف عسل ما بضغ زخارؼ 
 السشسشسات.

                                                           

يع مخدكخ ص 1-     26سضخة الفشاف التذكضمي بالجدائخ إلبخـا
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مجيػدات كبضخة التي فضيا  ك بيحا قاـ بإنجاز مجيػدات جبارة في ىحا اإلنتاج الزخع كمف صاحبو
عبلمات اإلبجاع ك العطسة ك الفخخ مجتيا ثساني سشػات كميا جج كعسل متػاصمػ صبخ لتحقضق ىحا 

 1التشاسق الجقضق في األلػاف ك في أسالضب التعبضخ

ك إستصاع بفزل صبخه أف يخخج لمعالع ىحا اإلنجاز العطيع ك يبيخ السصمعضغ عميو بسا ؼيو مغ 
دقة التكػيغ ك جساؿ الخط كأصػلو ، ك جعل قارئ يشقل ألف لضمة ك لضمة إلى أعساؽ ركعة الخسع ك 

 عالع الذخؽ الداحخ إلى عالع كمو جساؿ ، ك بياء ك سحخ،...

"حجيقة الػركد" لمدعجي ، ك كتاب  أتعكسا زيغ رسـػ كتاب "خزخاء" لشاصخ الجيغ ديشي ، ك 
القخاف " لفخندي تػساف حضث لقب راسع  بسغشي القافمة"   ألدياف  أناشضج"الدمصانة" ك كتاب "

 الجدائخ .

شبعت لو م سدة فشػف كصشاعات غخاؼيكية بباريذ بزع مجسػعة مغ أركع ما 1961كفي سشة -
باألمذ مخئية " مغ دمحم  اإلسبلميةأنتجو مغ السشسشسات الجؾيقة الخائعة تحت عشػاف كتاب " الحياء 

كعمق عمى المػحات الس رخ الفخندي السعخكؼ ) جػرج  راسع ، كقج قاـ بكتابة مقجمة الكتاب
المػحات الفشية التي قاـ بيا  إلى إضافة،  اإلسبلميغ الفو( السذيػر بكتاباتو ك بحػثو في مارسي

عبج القادر" ، عػدة  األمضخ" ،" كليالي رمزاف" ، " في السدجج" ، "اإلسبلـمثل مشسشسة "تاريخ 
 .2عبج الخحساف " الخميفة

ك الثقافة بشذخ كتاب  اإلعبلـكبعج االستقبلؿ كاعتخافا بفزمو ك ؾيستو العمسية ك الفشية قامت كزارة 
الحي يحتػي عمى مجسػعة مغ  1972لو تحت عشػاف " دمحم راسع الجدائخي ، ككاف ذلظ في سشة 

– بارباركسخضخ الجيغ -نداء عشج الشبع –الدخارؼ ك السشسشسات نحكخ مشيا : ) عخس جدائخي 
الخايذ( . كتتػسط في الكتاب لػحة جسضمة تحكي  –لقاء الفخساف –معخكة بحخية  –داخل  السدجج 

                                                           

يسيأعساؿ دمحم راسع ، أحسج باغمي ،  كتاب دمحم راسع ، مقجمة أحسج شالب  1  –ـ 1981.  4لمشذخ ط ، الذخكة الػششية اإلبخـا
   14ص
 .142-141ص  س،قمضل سارة رسالة دكتػراه في الفشػف التذكضمية ـ  2
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 إلىك انتذاره مشح ندكؿ الػحي حتى زمغ الدمصاف عبج الحسضج أي مغ اليجخة   اإلسبلـتاريخ 
الستحف الػششي لمفشػف الجسضمة يحتػي عمى كاحج كشضت عساد قشيا  إف1أكائل القخف  الخابع ىجخي 

لخاسع  ك يؿيع عذخيغ مشسشسة ، كىػ عجد زىضج ، ككاحج كعذخيغ بالديت عمى القساش ، ك عذخ 
 إلىزخارؼ مشيا تمظ التي تحتػي صفحتضغ مغ القخاف الكخيع أما الخسػمات عمى الػرؽ فدتة 

ػر زكجتو عمى قصع الفزة ك العاج ك ىي أربع أعساؿ فقط كص كاألكسسةالحخؼية  األعساؿبعس 
ندبة ضئضمة مغ العجد الحؿيقي ألعساؿ راسع التي لع تحرى بعج كالتي  إال. لكغ ىحا العجد ليذ 

ضحيا السجسػعات الخاصة ك الستاحف العالسية ، ك مغ السشسشسات التي حازت عمى شيخة ػ ت
بخيجية ك التي تستاز بخسػمات لخمػز التديضغ البصاقات  في الفشاف سيدتعسمياعالسية تمظ التي كاف 

يسيالديادة الػششية التي تعكذ أصالة الجدائخ كىحا ما جعل الجكتػر شالب  يقػؿ عشو )  اإلبخـا
 2انو تعبضخ في السجتسع ك شاىج حزاري ، أك أنو اكتذاؼ محس( 

د ، فيػ مجرؾ لبلستحقاقات لع  تكغ رغبة ذاتية النتداع حزػر فشي متفخ  ثرؤية راسع لمتخا-  
ضخكرة مخحمة تاريخية تحيا فضيا العبلقات الستػاصمة بضغ معصيات الحاضخ كارث الساضي كفق 

 3مشيج ججيج يذخع أبػاب حخكة التحخيخ الػششي  

مغ كقت ألخخ  قخاءتياؼ في مجمة "ىشا الجدائخ" فقج كانت ىحه السجمة تتحف عخ كانت أعسالو ت
فيا الحي يسثل القدع العخبي كأحيانا القدع الفخندي ، كقج صجر سشة بمػحاتو تزعيا عمى غبل

لػحات فشانضغ ك الشحاتضغ الجدائخيضغ فكاف حن دمحم راسع ؼيو أربع لػحات عطيسة اقتشتيا  1936
 بخبخكسل مغ القخاف الكخيع ك الخمؽية مع جشػده ، كأسصػؿ فحةمرمحة الفشػف الجسضمة ، مشيا ص

 ك الرضج .

                                                           

يعمدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ 1  . 27مخدكخ ص  إلبخـا
 . 31ص  نسػذجاي ، دراسة فشية في السشسشسات الجدائخية ، دمحم  راسع جسعضج دببل2
 .15عبج الخحسغ جعفخ الكشاني : مشسشسات دمحم راسع الجدائخي )ركح الذخؽ في الفغ التذكضمي العالسي( ص 3
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نذخت لػحة تسثل صػرة لمصبضب أبػعمي بغ سضشا كسا تخضمو دمحم راسع ، كسا  1956كفي سشة 
نذخت لو لػحة أخخى ىي "ترجيخ لمعخكس" عمى غبلؼ العجد ، كتطيخ في الترجيخة العخكس ك 
العخيذ ، تحيط بيسا مجسػعة مغ الشدػة كىشا في حالة شخب كفخح  مع تقجيع الذاي ، ك في عجد 

أخخى تسثل مشطخا لسجيشة الجدائخ ك القربة ك البحخ كسا تطيخ نداء ك  الحق ضيخت أيزا لػحة
 .1ىغ في سيخة ك في جػ اجتساعي تقمضجي حسيع 

ج راسع عمى غبلفيا اسسيا "شارع عبج هللا" السددحع في سكفي نفذ السجمة نذخت لػحة لسح-
ـ نذخت ىشا الجدائخ أيزا لػحة بعشػاف "قرخ رؼيع في رياض بجيع" 1960ك في سشة  القربة،

 قرخ.ماء في حجيقة  حػضالتي تسثل نداء عشج 

اعيج العثساني ك في أعمى المػحة عغ اليسضغ  إلىكىشاؾ لػحة دمحم راسع تسثل شخاعا حخبيا يخجع -
ة :) كما الشرخ أال مغ ساآلية  الكخيكتبت عبارة : )الفػز ثسخة الذجاعة( ، كعغ الذساؿ كتبت 

المػحة عغ اليسضغ اآلية الكخيسة )أف تشرخكا هللا يشرخكع  األسفلعشج هللا العديد الحكيع (، ك في 
(، ك عغ الذساؿ كتب عبارة : ) الجشة في ضبلؿ الدضػؼ ك يقف الذخاع أماـ مجيشة الجدائخ 

 . 2البيزاء ( 

غ سػيجية ، ىي امخأة  التي لقضت حتفيا معو متدكجا م 1932عاـ  إالالجدائخ  إلىلع يعج راسع -
مغ  العجيج، حضث  مارس راسع تجريذ السشسشسات في مجرسة الفشػف الجسضمة ك أقع 1975عاـ 

في الساضي " ك " دمحم راسع الجدائخي  اإلسبلميةالسعارض كسا أصجر كتابضغ عغ فشو ىسا:" الحياة 
 "3 

 
                                                           



 .393ـ ص1962-ـ1954الجدائخ الثقافي أبػ القاسع سعج هللا ف تاريخ 1
 398نفذ السخجع : أبػ قاسع سعج هللا ص 2-
     فاركؽ يػسف، دمحم راسع رساـ السشسشسات التي تحخر مغ الساضي ، الخابط ،دمحم راسع رساـ السشسشسات الحي تحخر الساضي  3

 2018/05/20 ‘’alarab.co.uk/ 
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 .راسمدمحم  وأسلهبمقهمات 

 أكبجاء بالسػضػع  مشسشساتوالفشاف دمحم الخاسع  الجدائخي عشابي  فائقة لكل صغضخ ككبضخه في  أكلى
الصبيعية كىي فشية بسفخدات  أك السعساريةالفكخة، كانتياء بالتكػيغ الس لف مغ الذخػص كالخمؽيات 

لجلضل حخصو با األججادكحب صادقضغ لتخاث  كإعجابكبضخ كدقة عالية  بإتقافكالعشاصخ كمشجدة 
اـ  متسضد تجاكز مغ ىحا التخاث فخاسع رس ةعجيج كإشاراترمػز  مشسشساتوالذجيج عمى تزسضغ 

لسا قجمو مغ نتائج  الفشيةشخرية  عالسيو  إلى اإلسبلميةكتحػلت شخرضتو  اإلبجاعيةبقجرتو 
ل يفيسيا العالع ، حضث تذبث دمحم راسع في مجس  إندانيةيكتب عشو بمغة  أفاستحق بو ة السختمف

لمذكل العاـ كعمى شاعخية رؼيعة تبخز في اختياره الجائع  ي شضيالتد عمى الصابع  امشسشساتو محافط
 . لمعشاصخ الصبيعة الغشاء

ججه مضجانو رئيدي لو فكاف االبتجاء القجيسة فش اإلسبلميةالسشسشسات  فغع امتجاد ليعتبخ فغ دمحم الخاس
 ةالسجرس إلىقشج ، كانتياء خ في تبخيد ؛كشضخاز،كىخة كسس اإليخانية ةسجرسال إلىمغ مجرسو بغجاد 

فخضت عمى مجى تاريخيا أسمػبا خاصا عمى الفشاف قج يخجع  ةالعثساني ةالتخكي ةالسجرس ثع ةاليشجي
الخائي ألكؿ كىمة بالجسػد ك محجكدية الحخكة ،كلكشو في الحؿيقة يتصمب بخاعة التقشية العالية مغ 

 .عمى حل مذاكل الدصح كالتعامل معو في ضل قضػد اكبخ أكسعالفشاف كالقجرة 

 القجيع،الفغ السشسشسات مججه  إلىيعضج  أفه ىح ػدضمغ خبلؿ السجسػعة القج استصاع راسع ػكق

بالسكتدبات العرخ الخؤية  إياهمصعسا  اإلسبلميبل يحتػي عمى مضداتو في التاريخ الترػيخ 
العتيقة  التقالضج أعسالوعالسا مفعسا بالحياة كسا تتمخز في  أعسالوكالتكشيكية كدائسا ما ترػر 

 بغجاد العباسية السجرسةكسا عخفشاىا في  ىارهدكاز في عرػر  اإلسبلميالخاسخة لمفغ الترػيخ 
1 

                                                           

 871-872م ص4001-ه  8241جمالية مقارنة ،الطبيعة -دراسة  حضارية  اإلسالمياكاود عبيد التصوير وتجلياتو في التراث 1
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مغ بضشيع: بيداد كأقامضخؾ كرضا عباسي  اإليخانضضغالفشانضغ  بأسمػبعسضق الدمحم الخساـ  تأثخكاف 
نصمق عمى دمحم راسع )بيداد الجدائخ ( كىكحا  أفيداد كاف أقػى ، كيسكششا بب تأثخهكلكغ يبجك 
دائخي بعث ركح الحجاثة ىحا الشػع الفشي الذخقي التقمضجي الحي يتذكل بخيذة فشاف ج أكركبااكتذفت 
 .خاثي كادت تبتمعو الستغضخات الحزارية الكبخى تفي تقمضج 

 اإلسبلميةالسشسشسات  أفالقجيسة في  اإلسبلميةالسشسشسات  أسمػبدمحم راسع عغ  أسمػبيتسضد  -
السشطػر تساما التي لع تعخؼ بعج )البعج الثالث ( عشجما ضمت محاصخة بضغ بعجي  ألغضتالقجيسة 

اصصبلحيو تدخد  لغةالصػؿ ك العخض الفزل غياب العسق الحي جعل مغ كاقعضتيا مجخد 
عمضيا الخكح  أضفى ك الثبلثة بأبعادهالبشاء اليشجسي القائع  القاعجةاستشادا عمى   مادكف  ةالحادث
بجع فجعل السشطػر يعتسج عمى التزاؤؿ الشدبي السػحي  بالعسق مغ خبلؿ بجخأة م ةالحجاث

كمسا ابتعجنا عغ العضغ السمتقي عبخ استخجاـ التقشي الجقضق لحجة  أيكضالتيا  األشياءالتشاقز 
 إلىالخصػط العخيزة في بشاء العزػي الحي قدسو  كأشمقكالتبلعب بالسدتػيات تجرجيا  األلػاف

 1قة بتجرج حخكية الدماف ك السكاف  في تدجضل الحجث أجداء مشتطسة متشاس

يعتبخ الفشاف دمحم راسع خضخ مثاؿ الفشانضغ الثائخيغ ضج االحتبلؿ رافزا مذخكع التبجيج الحاكخة 
فغ السشسشسات  إحياءالستسثل في  أسمػبوالجساعية لمذعب مغ قبل االحتبلؿ الفخندي فقج فخض 

كالجعع ىحا التػجو نحػ  اإلسبلميالحن انو ال بج مغ انتقاء جػىخ السػركث العخبي  إذالجدائخية 
 .في الفغ ة اإلسبلميالسبلمح العخبية  إلىالحي يذضخ  األسمػبالفغ الترغضخي باعتباره 

فغ  )ما يدسى أك اإلسبلمية ةحخكة تصػر  فغ السشسشسات الذخؾي الفشاف دمحم راسع فيأثخ  يتجمى
لخرائز الجساؿ   األرقىبجء  السعشى  ذي بادئ  أعصت( في مشسشساتو  التي رغضخي الت الترػيخ

 اإلسبلميفي تصػيخ التخاث الفشي   األصالةالفشي في مكػنات اليػية الجدائخية، كجدجت  ركح 
  ةراؾيا في الحخك إسبلمياككضعتو في مدارات التصػر التذكضمي السعاصخ كفخضتو نػعا فشيا شخؾيا 

                                                           

 26,ص2002، اإلشيارالرادؽ بخػش ،التجليذ عمى جساؿ ،الجدائخ الس سدة الػششية لبلتراؿ ك الشذخ ك   1





  انفىان وبذايته انفىيتسيزة انفصم انثاوي                                      
 

44 
 

 -)الجادائية ةاحتجاـ السعارؾ  التيارات الفشي مشح أكائل القخف الساضي رغع األكركبية ةالتذكضمي
 1(  التكعضبةك -الدخيالية-الػحذية

كالفغ الغخبي الكبلسيكي السغخؽ في الػاقعية  اإلسبلميدمحم  راسع بامتداجو بضغ الفغ  أسمػبامتاز 
غ الشاحية التكػيغ يخسع السػضػع بأسمػب القجيع م اإلسبلميكفي حضغ نجج انو يذبو أسمػب الفغ 

الػاقعي التذخيري دقضق ي شخ الرػرة  بإشار مغ الدخارؼ دؾيقة الجسضمة   كيجخل عشرخ في 
 2طػر بالتجديع ك بالذفاؼية سشبال الكتابة  كييتع 

ل عشرخ فالسشسشسة عشجه تتحػؿ مغ رسع السػضػع السعضغ بأسمػب تعبضخي دقضق ك نججه يجخ
 إشارمحرػرة في  ةكىحا الكتاب ةقة فائقجمحدػبا ب في المػحةا حضد  ةحضث تحتل الكتابالكتابة ب

، كمغ  اإلسبلميةالبجيعة كعميو نبلحن أف دمحم راسع قج إستفاد مغ أصػلو  ةمعضغ مغ الدخخف
 3خبية ،ليخخج لشا فشا بصابع خاص بو غال األكاديسيةدارستو 

كنتعخؼ عمى شخرضتو السمتدمة، فيػ  أفكارهتقخأ   أففغ دمحم راسع كتاب مفتػح تدتصيع مغ خبللو 
اليشضئة  أياـكعغ  ةيات الصفػلة التي عاشيا في القربيعبخ عغ حياتو فيػ يعبخ عغ حياتو كذكخ 

ؿ جسا األكؿإكتدب عسمو الفغ كجيضغ  الدعضجة التي كاف يحياىا الذعب قبل قجكـ االستعسار ك
عغ  اإلسبلميةقػاعج الترػيخ كالدخخفة كػنو يحتػي عمى زخارؼ كفق  فاألكؿكالثاني تاريخي ،  

بانصبلؽ الخياؿ  ،كالحذ األلػافشخيق تكخار الػحجات ك تشاضخيا  ،كتمظ البيجة الشاتجة عغ كثخه 
تقخيبا  أعسالوعالسا مفيسا بالحياة كثاني مغ حضث التاريخ فكل  أعسالوكغشاه كدائسا ما ترػر 

احتػت مػاضيع تاريخيو السقػمات كالسعارؾ كالذخريات مغ مقػمات الشزالية  الجدائخية مثل 
 (،عبج القادر األمضخلػحة) 

                                                           

 22صالعالسي(.مشسشسات دمحم راسع الجدائخي )ركح الذخؽ في الفغ التذكضمي -عبج الخحساف جعفخ الكتابي  1
الصباعة، عساف، األردف، السدضخة لمشذخ ك التػزيع ك  الػشغ العخبي، دارالتذكضمية السعاصخة في  جػدي، الحخكةدمحم حدضغ 2

2007 
يع3  27مخدكخ ،مدضخة الفغ التذكضمي بالجدائخ .ـ.س.ص إبخـا
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ذلظ مسا يختبط بالثػرة الجدائخية كيتابعيا بالكتابات خصية في الخكغ مغ المػحة الستخؽية  إلىكما 
هللا يشرخكع{،} الجشة تحت  انترخكاالجياد لقػلو تعالى} إف فتحشا لظ فتحا مبضشا {، } إلىتجعػ 

باعتبار شفخات يفيسيا  األقػاؿ{ كغضخىا مغ خية ثسخة الربخ كالثبات كالذجاعةضبلؿ الدضػؼ {,}الح
القسع   األياـعامة الذعب تجعػا لمجياد في سبضل هللا كالػشغ كىحه المػحات رسسيا في أحمظ 

 .االستعساري 

كشطخية البعج  األكاديسيراسع في مشسشساتو التقشيات العرخية الججيجة بالشدبة لمتشطيع  لادخ -
ك الجبلب بالحذ الفاتغ الحشضشي صمة شضمة حياتو  إعادةكمكيف كالزياء الحي يشصمق بالخط في 

شى التجقضق السزبػط ، كرفق بالسع لمغايةبالشدبة لمفغ مغ عابخ الدماف ك ذلظ بفغ الثسضغ د الجقضق 
 .  بالسيارة العالية كاالجتساعية كالجيشية خاصة أشكاؿكيشاسب مع 

يغ  مقرػصة تخؾيات راسع تأخح كسخجع  لمفغ القجيع الذخقي برفة غضخ محجكدة  كبيا ص إف
في ىحا الفغ  نبػغوك كل ىحا يجؿ عمى  أنضقكفي تجاخل  األشكاؿتشاسق  بجقة كالتي تشتذخ في 

 1األصضل

كيحكخىع بساضضيع السجضج كفي الشفذ الػقت يحاكؿ مغ  أججادىعشعبو عغ ككاف راسع يحجث أبشاء 
ك يبجك ذلظ في المػحات) ليالي رمزاف  أىموالساضي الدعضج الحي حجثو عشو  إحياء أعسالوخبلؿ 

يع في القربة( بحضث يبخز لشا العادات كالتقالضج التي تتسضد بيا القربة ليالي شيخ رمزاف الكخ 
ندتشذق مغ خبلؿ لػحاتو  أف( ،)عخس جدائخي( كسا تدتصيع الرضجككحلظ المػحات) السشطخ 

 األمضخالحياة السخىفة التي كاف يحضضيا الجدائخيػف ،ك تعمقيع بيع بػاسصة لػحاتو التعبضخية كمػحو )
ج عبج القادر  الجدائخي( ،)عػدةخميفة عبج الخحسغ الجاخل(،) خضخ الجيغ بارباركس(،) مذي

الثػرة ضج السحتل  إلىيجاىخ بجعػتو  أفالرضج(،) الخايذ(،) مخكب أماـ الجدائخ( كتججه يحاكؿ 

                                                           

الجدائخيضغ ،الػكالة الػششية .لمشذخ ك  السرسسضغالخسامضغ ك الشحاتضغ ك -جسضمة فميدي قشجيل :ديػاف الفغ قامػس الفشانضغ 1
 152ص-2009. اإلشيار
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التخؼ كالشعيع في دكرىع كؼيبلت البجيعة التي كانػا يستمكػنيا  الحياةبالشدبة عغ  أما.الغاصب 
صو حخ زفاؼ(  ،)حفل التقمضجي( بالجلضل بزػاحي العاصسة ؾ)دار بالجدائخ العاصسة(،)غجاة 

لمخجاؿ  اإلسبلميالتأكضج عمى المباس العخبي  أكليامغ ىحا التخاث  مشسشساتوالذجيج عمى تزسضغ 
 رأسيع ألغصيةالشداء بالشدبة  أماكفقا لسكانو الذخز السخسـػ ك ميشتو العسائع  كالشداء كصخز

بحضث تعكذ  بألػانيالمثياب التي نػع  أكالك االشارب  نفذ اىتساـ  السشجيلبضغ  تأرجحتالحي 
ججا ككاف يستمظ مجسػعو مغ الفخش  الجؾيقةالسػضػع السعالج كفكختو حضث كاف يخسع  شبيعة
يعزيا تذتسل عمى شعخة كاحجة تداعج عمى دقو في الخسع كالتمػيغ فكاف يدسى  إفحتى  الخؼيعة

الترػيخ  كاحج كسا جاء في عجه مذتقات لػنيو لػف  إدراجفيػ قادر عمى  المػنيةبفشاف االشتقاقات 
الفشاء كالدجاد في مشسشسة )دار الجدائخ العاصسة( قج اعتسج المػف العشرخ التذكضميا  األرضية

ز الحجكد فدكف خػؼ مغ ق كأشمقو( حضث مشحو حخيتو ةؾيستو الجسالية في بشاء )السشسشسسخ ثيدت
لخط العخبي ا إيقاعاتالمػف نذػة الخقز عمى  كأعصى,في ىحا العالع السحاصخ السشصفئةكالخصػط 

 .كتسػجاتو اليادرة في فزاء حخ

 أعسالويسخر بعس الخسائل السذفخة التي كانت تتزسشيا  فأكقج أراد راسع مغ خبلؿ مشسشساتو 
مغ ذلظ االستعساؿ البعج الثالث  اإلسبلمييحتػي التخاث الجدائخي كالعخبي  أفالفشية كسا استصاع 

ية مغ خبلؿ مبلمح الػج باأللػافكالخسع   األجداـندب  و مع التشػيع في الػضعيات باحتخاـالدـا
ع الجاخمية كالخارجية تفشغ في تػضيف زخخفيا ك نقذيا ك تشػي أكساطكل تذكيبلت في  كاإلدماج

 1خصػشيا العخبية بالسيارة الشادرة كالبارعة الستشاـية أشكاليا اليشجسية كالشباتية ك 

الجدائخي مغ خبلؿ السشسشسات الحي ىػ   الفشي كىكحا تجمت الرػرة الخساـ دمحم راسع في فكخ 
م سديا برػرتيا الحجيثة ك السعاصخة ك قج شبع ىحا الفغ خرػصية الفشية الجدائخية فقج ادخل 

دمحم راسع  الفحسقط ضحية االغتياؿ بذع الفشاف العبقخي    أف إالباب العالسية الفشية  إلىالجدائخ 

                                                           

 26,ص138ص-ـ 2009، 1ة تاريخ الفغ ،أكراؽ لمشذخ ،التػزيع ،طححدغ بػسسا1
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تخؾ الثقاؼية عطيسة  ك فغ تدتصيع  أفشة بعج ما س 75عغ عسخ يشاىد  1975مارس   30يـػ 
 .20ك كسا يعتبخ احج العسالقة قخف  األمع أماـتفتخخ بو الجدائخ  أف

دمحم راسم: تالمذةانمبحث انثاوي:   

الحجيث عغ راسع يجفعشا لمحجيث عغ عسضج الفغ التذكضمي الجدائخي كأىع ركاده ذلظ أف  إف -
السشسشسة أكؿ شكل لمتعبضخ اختمف بو راسع ك زمبلؤه عسا كاف في الداحة الفشية مغ فغ غخبي 

جئشا لمحجيث عغ معاصخي دمحم راسع، فشدتصيع أف نقػؿ بأف أعطسيع  كإذااستيصاني كاستذخاقي ،
بالجدائخ العاصسة الحي يعتبخ بحق مغ  1915الفغ كىػ الخساـ "دمحم تساـ" السػلػد عاـ  مقجرة في

 .1ركاد فغ السشسشسات
أضيخ مضمو لمخسع كىػ عمى مقاعج السجرسة االبتجائية، كلسا بمغ سغ الثالثة عذخ أخح في  -

أبشاء  عمى الخدؼ في مخكد خاص بتكػيغ اإلسبلميةمتابعة دركس في الفغ كتقشيات الدخخفة 
 .اإلسبلميالجدائخ كفضيا تعمع األصػؿ األكلى في الفغ 

تخؾ مقاعج الجراسة نيائيا لضتفخغ لفغ السشسشسات، كالدخخفة، فدجل نفدو  1931كفي سشة  -
لضتمقى دركس الخسع كالخط العخبي عمى يج األستاذ دمحم راسع، كنجح في مدابقة الجخػؿ الى مجرسة 

 صبح رائج مغ ركاد الفغ التذكضمي الجدائخي الحجيث.الفشػف الجسضمة بالجدائخ حتى أ
. 1988أف كافتو السشية عاـ إلى 1963شغل مشرب مجيخ الستحف الػششي لآلثار مشح  -

تكمسشا عمى دمحم تساـ فسعشاه أنشا نتكمع عمى التذكضمي الجدائخي شكبل كتفريبل كالحي أبيخ بو  كإذا
صالتو كجسالضتو كأيزا تفتحو عمى الحزارة الحجيثة عمى أ اركاده الشقاد كمتتبعي الفغ حضث أجسعػ 

حضث تخؾ أيزا ثخكة فشية معتبخة، كنبلحن جميا مغ خبلؿ معطع أعسالو تأثخه العسضق بشسط حياتو 
في القربة، مثمو مثل أستاذه "راسع" كسط جسيع الرشاع ك الحخفضضغ ذكي السحبلت الزيقة التي 

 عشع.تشبعث مشيا ركائح الياسسضغ كالذاي السش

                                                           

يع1  22ـ ص 1985مخدكخ ، الحخكة التذكضمية السعاصخة بالجدائخ ، الس سدة الػششية لمكتاب ، الجدائخ  إبخـا
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كاف دمحم تساـ قج اترل بخكاد الحخكة الفشية االستذخاؾية كعمى رأسيع) ديبلكخكا، كفخمانتاف ،  -
كريشػرا، ك ايتاف ديشي، كالس رخ جػرج مارسيو ، غضخىع  مغ الخكاد(، كسا استفشى الكثضخ مغ الخسع 

تي أسديا عسخ راسع مجرسة الفشػف الدخخفة ك السشسشسات ال إلىكتجبيج األلػاف خبلؿ فتخة انتدابو 
االستعسارية الكامشة في حخكة  لؤلىجاؼكالترجي  اإلسبلميككانت تحسل مذعل التخاث الجدائخي 

 1االستذخاؽ
في الفتخة الدمشية كل مغ  تبلمحتو أىعراسع الحيغ جاءكا بعج تساـ الحي كاف  كمغ تبلمضح دمحم -

األمشاء". كقج كرث كل مغ ىحيغ الفشانضغ أصػؿ الدخخفة  األمضغ" مرصفى بغ دباغ" ك "دمحم 
مغ بضئتيع بالقربة، حضث كاف الكثضخ مغ الحخفضضغ يسارسػف مختمف أعساؿ الدخخفة  اإلسبلمية

عمى الخذب كالجمج ك الشحاس، التي تػارثػىا أبا عغ جج ، كعسا ىحيغ الفشانضغ عمى تعميع أصػؿ 
أىمية عن دمحم تمام بما تركوه من  . كانا ال يقبلف2ب الجدائخي البلحقة مغ الذبا لؤلجياؿىحا الفغ 

 أثار في الفن التقليدي خاصة في الزخرفة اإلسالمية و المنمنمة.

بالقربة 1906عاـ  اإلسبلميمشح الرغخ بالفغ  ايعج" مرصفى بغ دباغ" مغ الحيغ اىتسػ 
بالجدائخ العاصسة، حضت تتمسح أيزا عمى يج " دمحم راسع" كمغ فشاف متخرز في الدخخفة 

كىػ "دالشي عبج الخحساف" كانخخط بالسخسع الحخ بسجرسة الفشػف الجسضمة بالجدائخ،  اإلسبلمية
مغ السعارض  كمارس ميشة التجريذ بالسجرسة الػششية لمفشػف الجسضمة بالجدائخ ، كأقاـ العجيج

في الخارج فتحرل عمى العجيج مغ الجػائد الفشية السعتبخة في عجة  1922الفشية مشح سشة 
 .3بالجدائخ اإلسبلميةمشاسبات كمعارض دكلية لكي يدعى عمى الحفاا عمى الفشػف 

كىػ  إال اإلسبلميةبالفشػف  أيزااىتع  أخخفشاف جدائخي  إلىنتعخض  أفكال نشدى بالسشاسبة 
بالخط  األكلى"الدعجي عسار" فيػ فشاف خصاط مغ مجيشة خشذمة) االكراس( اىتع بالجرجة 

العخبي ك الدخخفة كعسل بعج االستقبلؿ مباشخة أستاذا بالسجرسة الػششية لمفشػف الجسضمة 
                                                           

 137ص  2014/ 2013الفغ التذكضمي في السجتسع الجدائخي جامعة تمسداف ، د/ بػزار حبضبة ، مكانة 1
يع2  22مخدكخ ، الحخكة التذكضمية السعاصخة بالجدائخ ، الس سدة السخجع  الدابق ص  إبخـا
يع3  72سخجع نفدو صالمخدكخ ، الحخكة التذكضمية  إبخـا
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بالجدائخ. كقج قاـ بصباعة كتاب لتعميع الخسع ك الخط في بجاية الخسدضشات الى أف تػفي في 
 .1لبلستقبلؿ في بجاية الدتضشات األكلىت الدشػا

دمحم غانع" فقج نجج كل -عمي خػجة -نفذ جضل " دمحم تساـ" نحكخ كل مغ "بذضخ يمذ إلىكيشتسي  -
السجارس  كتأثضخالخسع السدشجي،  إلىمغ فشاني بذضخ يمذ ك عمي خػجة قج تخؾ فغ السشسشسات 

بالجدائخ العاصسة بجا حياتو الفشية  1923ضج . فالفشاف "عمي خػجة" مغ مػال أعساليساالغخبية عمى 
كخساـ مشسشسات كمدخخؼ اتجو نحػ الترػيخ الديتي في مجرسة الفشػف الجسضمة عمى يج عسخ  دمحم 

 1961بسجرسة الفشػف الجسضمة بالجدائخ مشح أستاذا أصبحراسع المحاف ىسا مغ عائمتو، كبعجىا 
نطخة  أعسالوبة الحكخى العاشخة لبلستقبلؿ كتعج ، بسشاساإلعبلنيكقج ناؿ جائدة الخسع  1994حتى
عمضيا. كيعج عمي خػجة تجخبة  اإلسبلمية تالسشسشسا تأثضخلمعالع، تجخيجية، ال تخمػ مغ  تأممية

في  باإلبجاعدربو الفشي بقجر ما اىتع  بإدارةفخدية بعكذ معطع الفشانضغ الجدائخيضغ بحضث لع ييتع 
 فشية قػية. أحاسيذمعاني ك  إعصاءحج ذاتو فقج كاف محبا لمفغ، ككانت لو متعة في 

بالجدائخ حضث دخل مجرسة الفشػف الجسضمة سشة  1925أما عغ الفشاف" دمحم غانع" مغ مػالضج
دمحم راسع نيجو الفشي حضث قجمو  أسمػبفقج تتمسح عمى يج الفشاف" عسخ راسع"  كاتخح مغ 1939

في  اإلسبلميةلمدخخفة  أستاذاكمشيا أصبح  1945كحاز مشيا عمى شيادة سشة 1944راسع سشة 
الػششي لمفشػف التذكضمية بعج  باإلتحادمجرسة الفشػف الجسضمة بالجدائخ ،حتى صار عزػا 

 االستقبلؿ حضث تجسع بعس الفشانضغ  لتخجسة رغبتيع في تخؾية الفغ كالجفاع عغ حقػقيع .

كانت لو شيخة في رسػمو عمى ك فقج رسع السشاضخ الصبيعية بسيارة،  بضشسا نجج "البذضخ يمذ"
يسضل عمى فشو الحي يتصابق  أسمػبوالججراف ككاف فشو يتصابق مع الشطخة االشتخاكية في الفغ، فكاف 

مع الشطخة االشتخاكية الحي كاف يخأسو" فارس بػخاتع" ،فكانػا بحلظ يدمكػف تقخيبا الصخيقة نفديا 

                                                           

يع1 80مخدكخ ، الحخكة التذكضمية السخجع نفدو ص إبخـا
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عيجىع رسامػ البمجاف االشتخاكية في ذلظ العيج كخاصة في سبعضشات القخف  التي سمكيا في
 1العذخيغ 

في  إلصاآلف، حضث كاف تمسضح راسع كلع يفخط  1921لكغ " البذضخ يمذ" كلج بتمسداف سشة 
تمقى البذضخ مشحة لمتعمع بجار " ؼيبل  إذالغخبي في الفغ مشيجا لو،  األسمػبالسشسشسات رغع اتخاذه 

بسجريج حضث تعخؼ عمى الخسامضغ السحجثضغ ىشاؾ، كأصح غجاة االستقبلؿ مجيخ السجرسة  سكضد"
 الػششية لمفشػف الجسضمة .كعخض أعسالو بعجة بمجاف عخبية ك غخبية.

عمى يجه ،  االحجيث عغ بعس الفخندضضغ الحيغ تتمسحك  إلىالحجيث عغ تبلمحة دمحم راسع يقػدنا  إف
 اإلسبلميةفي التعبضخ، حضث اكتذفػا عسق شخيق راسع الدخخفة  أسمػبيعمغ فغ السشسشسات  اكاتخحك 

الجركس التي كاف يعصضيا في  إشاركأسخار السشسشسة، كمغ بضغ ى الء الحيغ تعمسػا عمى راسع في 
بيا  أنجدمجرسة الفشػف الجسضمة، نحكخ" ادمػنج تيفػ" الحي اختز في الدخخفة كالسشسشسة التي 

لمجيانات الكبخى. كنحكخ كحلظ "كضتي كاري" ك " ايفػف كبليذ ىدريق" صػر الشرػص السقجسة 
ية. زخخؼيةالسشسشسات تخكتا تحفا ترػر الحياة الذخؾية مسثمة بصخيقة  أسمػبالمتضغ تقخبا مغ   2زـا

فغ السشسشسات الجدائخية، كمشحيا بعجىا العالسي السعاصخ،كجعميا جدءا ال  بإحياءقاـ دمحم راسع  لقج
الحخكة التذكضمية العالسية كىكحا تخخجت مغ مجرسة الفشػف مجسػعة مغ الذباب مغ  يتجدأ

 إيخافالسخترضغ في فشو، نحكخ مشيع كل مغ " بػبكخ صحخاكي" الحي كاصل دراستو الفشية في 
 -مرصفى بمكحمة –كخاصة مجرسة رضا عباسي ، كسا نحكخ كل مغ " مرصفى أجعػط" 

فضيا بعج ذلظ حخكة تذكضمية لع  اغ الفشانضغ الحيغ شكمػ بػعخكر ابغ تػنذ، كغضخىع م -مقجاني

                                                           

شية في السشسشسات الجدائخية ، دمحم راسع أنسػذجا سعضج دببلجي ، محكخة لشضل شيادة الساجدتضخ مغ الفشػف الذعبية ، دراسة ف1
 53،ص 2006/2007

 54، السخجع نفدو ص أنسػذجاالجدائخية دمحم راسع  السشسشسات، دراسة فشية في  سعضج دببلجي2
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صياغتيا  كإعادةالتقالضج الفشية الجدائخية الستخاكبة عبخ التاريخ،  بإحيائيعتعخفيا الجدائخ مغ قبل 
 1كفق الخمػز ك األسالضب الحجيثة في الفغ التذكضمي.

 

                                                           

54، السخجع نفدو صأنسػذجسعضج دببلجي ، دراسة فشية في السشسشسات الجدائخية دمحم راسع  1
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 : قراءة ودراسة تحليلية ألعسال دمحم راسم السبحث الثالث
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 27Xمحجكد بسؿياس  إشارضيخت المػحة في للهحة : األوليالهصف  ب/ الجانب الذكلي :
سع  ، كقج بخزت في أشكاؿ زخخؼية نباتية مجخدة متػاصمة  ، ضيخت في كسط المػحة رسع  21.5

القائج خضخ الجيغ بخبخكس كىػ كاقف كيحسل سيفا كيختجي لباس تقمضجي جدائخي البخنػس كيختجي 
دفضشة  ال إلى ةباإلضاف مشارةالبحخ عمى جانبو  ك في الخمؽية المػحة بخز  فػؽ رأسو  عسامة

  إذتفدضخات عجيجة  إلىالػقفة التي تبخز فضيا الضجيغ كالضج تخمد  إلى باإلضافةالخاسية في البحخ 
لمضج  داللتيا في الػججاف الجيشي كليا داللتيا في الحذ الثقافي الذعبي، زيادة عمى مجلػليا الكسالي 

 اإللييةكحياتو العمسية، فالضج نفديا في القخاف ىي الحات العميا نفديا كىي الحات  اإلنداففي كقع 
كالتعاقج  كالسرافحةبارجة العسل  أخخى كىي مغ ناحية  أيجييعيا قػة ،يج هللا فػؽ كلتصا التي ال

ات عمى صعضج االعتقاد أمامبايعة، كسا أف شعار الضج بجساع  أصابعيا يفضج لحسة الػحجة كالتخابط ،
كدفع الذخ،  االستعاذة معشى مادي يفضج زخ حىي  الخامدةالذعبية كاألعخاؼ الخمدية، فاف الضج ىي 

ىي رمد في القمب السفتػح كالرجر السشذخح  إنساكليا داللة الخقة كالمضغ كالسدالسة فالضج السفتػحة 
 1شافح بالسحبة

أفؿية تزع قاعجتيا مجسػع : بخزت محجكدة بإشار مدتصضل الذكل بػضعية اإلطار و التأطير
،زكاياىا ، أما أضبلعيا العسػدية فتستج مغ األرضية إلى األفق الستسثل في القائج خضخ الجيغ 

 بخبخكس ، بإضافة إلى اإلشار زخخفي بالمػحة .

نخى أف الفشاف زاكج بضغ معطع أنػاع الخصػط في الصبيعة ككاف ىشاؾ  األشكال و الخطهط :- 
ستسػجة في رسع المباس  بسختمف أنػاعيا ، ككضف الخصػط األفؿية في تخكضد عمى الخصػط ال

 األرضية كاستخجاـ الدخخفة الشباتية في اإلشار اليشجسي الدخخفي ككحلظ في السبلبذ .

: جاءت المػحة غشية باأللػاف فقج كضف المػف الحىبي ك األخزخ  عدد األلهان ودرجة انتذارىا-
ايصار المػحة كاستعسل المػف في اندجاـ تاـ كاستخجـ بضغ  ، األزرؽ ك البشي الحي يطيخ في

                                                           

 2011عبج القادر الدياسي قخاءه  الخمػز كالخياده كاحج الجار القجامى العخبي لمشذخ كالتػزيع الجدائخ  األمضخعذخيشي سميساف  -1
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األلػاف الباردة ) األزرؽ ، األخزخ، البشفدجي( األلػاف الحارة ) األحسخ ، األصفخ ، البختقالي ، 
 كالػردي ( كأبخز الستكامل المػني مغ خبلؿ التجاكر بضغ األلػاف الباردة كالحارة .

عمى السمسذ الشاعسة الستسثمة في المباس ، أما الخذغ في تحتػى المػحة  السلسس أو الشديج :
 األبشية ك األرضية ،كالفخاغ في المػحة ىػ الخمؽية التي بيا مشطخ الصبيعي لمدساء .

 التركيب و اإلخراج على الهرقة :-ج

الذكل ىػ السػضػع الخئيدي في المػحة الفشية ، تطيخ بػضػح  الذكل ك األرضية : -1
شخرية القائج خضخ الجيغ بخبخكس ك الخمؽية تبخز التقاء الدساء بالبحخ كىػ السبلئع ليحا 

 الذكل .
التجرج ك التبايغ: نخى التشدضق ك االندجاـ في ربط عشاصخ العسل الفغ الذخرية كالبحخ  -2

 ياح كالصسأنضشة.كاألرضية كليحا السمتقي باالرت
 اإليقاع:بخز في الػحجات الدخارؼ مغ حضث التكخر في الجكائخ ك السدتصيبلت. -3
 التػازي : يطيخ في التكػيغ السعتجؿ ك الستػالي كفي االشتقاقات المػنية.  -4
 االندجاـ كالػحجة: أبانت المػحة عمى االندجاـ مغ خبلؿ التشاضخ ك تػزيع عشاصخ المػحة. -5
مخكد االىتساـ في الشقصة الحىبية  سيخ شخرية خضخ الجيغ باربارك مخكد االىتساـ : تط -6

 .في الرػرة 

" مغ قبل سباربارك  غعبلقة المػحة/العشػاف : إف اختيار عشػاف المػحة "خضخ الجي السهضهع :-ج
الفشاف "دمحم راسع " ىػ تعبضخ عسا تأثخه بيحه الذخرية اإلسبلمية الجيادية كىحا ما تبجيو لشا 

 المػحة.

  يئة اللهحة :-2
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رسست المػحة كفق األسمػب التذخيري  أ/الهعاء التقشي و التذكيلي الذي وردت فيو اللهحة :
الحي يبخز شخرية " خضخ الجيغ بخبخكس" كجاءت المػحة ضسغ السشسشسات أك الفغ الترغضخي 

الحي أسدو الفشاف "دمحم راسع" صاحب العسل كجعمو أسمػبو الفشي ، كالفغ تذخيري كل فغ يدعى 
كاف ترػيخا أك نحتا ، كاف ىجؼ إلى تغضضخ الػاقع السػضػعي كتسثضمو مشح نذأة الفغ ،  سػاء أ

الفشاف تذخيز الكائشات الحية في عسمو الفشي ، ككاف ىجفو في العرػر  الحجخية تدجضميا يحكخ  
 1التي كاف يتحاشى عجكانيا ك كحذضتيا ، أك كاف يدعى إلى تجدضج انتراره عمضيا  تبالحضػانا

اب مخصػط ، كالسشسشسة كالسشسشسة فغ الترػيخ الجقضق في الرفحة أك بعس صفحة مغ كت
كجسعيا السشسشسات معشاىا الترػيخ الجقضق التي تديغ صفحة أك بعس صفحة مغ كتاب مخصػط 
كلقج عخؼ فغ السشسشسات كفغ إسبلمي تقمضجي ضيػره في عجة مجارس كعمى مخاحل مشيا مجرسة 

 .2كمجارس إيخاف كمجرسة اليشج ك السغخب اإلسبلمي  يالػاسص

: تخجع "دمحم راسع"  في لػحتو العسق كالتاريخ اإلسبلمي الجدائخي مغ لفشانب/ عالقة اللهحة / ا
خبلؿ رسع شخرية "خضخ الجيغ بخبخكس" التي أذىمت العالع في ذلظ الدماف ببصػالتو كانجازاتو 

البحخية في السعارؾ ضج السدحضضغ فيػ  رمد جدائخي تاريخي ، كفقج أليست ـيسشة القػة البحخية 
سانية عمى البحخ األبيس الستػسط بؿيادة بخبخكس " دمحم راسع " الى تخمضج ىات الجدائخية العث

 الذخرية الفحة في تاريخ الجدائخ .

: تذبع دمحم راسع بالؿيع اإلسبلمية جعل مشيع يعضجكف يخمج األبصاؿ  / التأوي  و القراءة الثانية3
كس " كيبت رسائل الى السجتسع ك الحيغ جاىجكا ضج الغداة ك السدتعسخيغ كمشيع " خضخ الجيغ بخبخ 

األمة مغ خبلؿ الخسع لمجعاية ك اإلعبلـ ك إلى الثػرة ضج السدتعسخ الفخندي الحي غضب مقػمات 
                                                           

 11/10/2018يـػ  ency.com/detail-http://www.arab/ 9322السػسػعة العخبية 1

، جامعة  2004/2005ايساف عفاؼ ، رسالة ماجدتضخ ،داللة الرػر الفشية دراسة تحمضمية تيدضػلػجية السشسشسات دمحم راسع 2
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الػششية اإلسبلمية ، كقج عاد "دمحم راسع" بعث اإلرث الحزاري اإلسبلمي ."دمحم راسع" عبقخي قج 
مية بخؾية كتألقو كقج أضاؼ لو الكثضخ في  اختراصو أعاد لمفغ الترغضخي أي السشسشسات اإلسبل

كقج أكقج  1مغ العشاصخ التي مشحتو السقجرة عمى احتػاء التخاث الجدائخي ك العخبي اإلسبلمي 
اليػية الجدائخية في عقخ السحتل الفخندي ، فقج انتدع راسع  القجرة لو ىػية أنف مغ يدعى إلغائيا 

لفشاني فخندا دكر غضخىع ، كىحا إف دؿ عمى شيء التي احتكخت  1933جائدة الجدائخ الفشية عاـ 
بة ىحا الفشاف   2فضجؿ عمى أصالة كمـػ

 أبخز العسق مغ خبلؿ البعج الثالث لمسشسشسات أصبح خرػصية فشية جدائخية  / نتائج التحلي :4

 دمحم راسع رسع األعساؿ الجسالية اإلبجاعية كانبيخ بيا فشانػ الغخب .-

 فغ الدخارؼ ك الجيكػر ك التديضغ كإبخاز التحكؽ الفشي ك الؿيع الجساليةإحياء الفغ اإلسبلمي مغ -

حافن الفشاف عمى الصابع التاريخي اإلسبلمي حتى في ضل االحتبلؿ الفخندي الحي حاكؿ شسذ  -
 اليػية الػششية.

كثق دمحم راسع الفكخ اإلسبلمي مغ خبلؿ االستشباط ك االستمياـ مغ فغ السشسشسات اإلسبلمية  -
 لزاربة في عسق الحزارة اإلسبلمية .ا

 

 

 

 

                                                           

131ص1،2002يخالفن،أوراقللنشروالتوزيع،طحسنبوسماحة،تار1

 19صائخي  عبج الخحساف جعفخ الكشاني ، مشسشسات دمحم راسع الجد 2
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 Nuit de Ramadhanتحلي  لهحة " ليلة رمزان " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهصف: .1
 الجانب التقشي: - أ
 دمحم راسعاسم صاحب اللهحة  : 
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 قدست تخكة دمحم  أف: لع يحجد تاريخ انجاز السشسشسة ، لكغ العسل ضيخ بعج تاري  انجاا اللهحة
الفشاف لع يكتب تاريخ االنجاز في معطع أعسالو حضث اكتفى بالتػؾيع  أف، كسا 1982راسع سشة 

 فقط.
 :1المػحة مشجدة عغ شخيق استعساؿ تقشية الغػاش عمى الػرؽ. نهع الحام  و التقشية السدتعسلة 
  :سع 24.9× 32مدتصضل كؾياسيا:  إشارالمػحة جاءت في شك  اللهحة و مقياسيا 

كاعتسجنا عميو ك اعتسجنا عميو في دراستشا ك  سع 16× 23.5فأبعاده أما الشسػذج الحي بضغ أيجيشا 
 ىػ السػجػد في كتاب "دمحم راسع الجدائخي" كأبعاده ليدت بعضجة عغ الشسػذج األصمي.

 الجانب الذكمي:  - ب
سع ، كقج بخزت في  24.9× 32محجكد بؿياس  إشارجاءت المػحة في  الهصف الطهلي للهحة:

ك الحىبي ك البشي  األصفخمتشاسقة ك مشدجسة بضغ األخزخ ك األزرؽ ك  بألػافزخخفي  إشار
لتذكل كميا مداحات لػنية كحجكد أك معالع أشكاؿ زخخؼية نباتية مجخدة متػاصمة عمى امتجاد 

. كسا ضع شخيصضغ احتػى كل مشيسا عمى عبارات كتبت بالعخبية ، فالذخيط الدفمي كتبت اإلشار
غ رمزاف في الجدائخ" كالذخيط العمػي كتبت ؼيو " تفكضخة الجدائخ ؼيو عبارة " لضمة الشرف م

القجيسة " . كسا كتب فػؽ الذخيط الدفمي " حػمة سضجي دمحم الذخيف" ، كجاءت العبارة  اإلسبلمية
بضغ تػؾيع دمحم راسع الحي ضيخ في الجية اليدخى بالفخندية كفي الجية اليسشى بالعخبية بالمػف 

ه المػحة أشكاال بذخية كأشكاال جامجة فكاف ىشاؾ نػع مغ التػازف بضشيسا، األصفخ. لقج ضست ىح
كسا نبلحن األشكاؿ البذخية في مقجمة العسل كىي عبارة عغ مجسػعة مغ الخجاؿ ك الشداء ك 

األشفاؿ كالذضػخ يطيخكف بأحجاـ ككضعيات مختمفة ، يختجكف مبلبذ تقمضجية جدائخية، حضث عسج 
تشػع المباس التقمضجي الجدائخي سػاء لمخجاؿ أك الشداء . كسا يطيخ كحلظ في تبياف  إلىدمحم راسع 

المػحة مجسػعة مغ األشفاؿ يمعبػف ك يخقرػف عمى أنغاـ العازؼ ، كرجاؿ يتحجثػف كىع كاقفػف 
، ك خخكف جالدػف. كيطيخ أغمب الخجاؿ يختجكف العسائع فػؽ رؤكسيع، كيسكغ أف نبلحن في 

                                                           

أنطخ :دمحم خالجي السخجع الدابق  باألبيسالغػاشى : ىي ألػاف مائية سسيكة  تختمف عغ ألػاف مائية شفافة في أنيا تسدج  1
 29ص
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ك  تاففال" البخنػس" ، أما الشداء فتسضدف بدييغ السختمف، الحي ىػ عبارة الرػرة شخراف يختجياف
الخكبتضغ ك  إلىالمباس العاصسي الستكػف مغ الدخكاؿ الفزفاض الجائخي ك القرضخ يرل 

تطيخ كاحجة مشيغ ب " الحايظ" . كنبلحن كجػد متدػؿ  سيز، ككميغ يغصضغ رؤكسيغ ، كساق
في العسل كمحبلت مفتػحة. كفي كسط المػحة تطيخ مجسػعة مغ البشايات الستقاربة ذات الصابع 

تصل مغ  امخأة بحضث نبلحن الؿباب ك الس ذف، ك يطيخ أشخاص عمى الدصػح ك  اإلسبلمي،
ضغ ثع الجباؿ ك الدساء ك القسخ ك الشجػـ الشافحة. كفي أعمى السشسشسة يبخز البحخ كبو زكرق

السزضئة .كمغ خبلؿ ىحا يبخز لشا الفشاف مبلمح البيجة الطاىخة عمى كجػىيع التي تجؿ عمى 
التدامح ك الفخح بالذيخ الفزضل أال كىػ شيخ رمزاف السبارؾ الحي يجؿ عمى الجانب الجيشي 

 الحي أراد الفشاف أف يبخزه .
سع  24.9محجكدة فضديائيا بإشار مدتصضل الذكل بػضعية أفؿية عخضو  الرػرةو التأطير: اإلطار
سع كيزع لػحة تذكضمية يحجىا إشار مغ خدؼ فالسشسشسة تزع قاعجتيا مجسػع  32كشػلو 

الذخػص متسحػرة حػؿ األرضية بسختمف زكاياىا ، أما أضبلعو العسػدية فتستج مغ األرضية إلى 
تخمميا الشجـػ إضافة إلى اإلشار السديغ بالدخخفة الشباتية الحي األفق الستسثل في الدساء السغذاة ت

 أحاط بالسشسشسة .
استخجـ الفشاف دمحم راسع مجسػعة متشػعة مغ الخصػط الحي يسكغ رأيتيا في أشكال والخطهط :-

الصبيعة بذتى أنػاعيا ككحا أشكاؿ ىشجسية متعجدة مثل السخبع ك السدتصضل ك الجائخة ...لكشو ركد 
بعزيا سػاء في الجانب السعساري لمبشايات السخسػمة مثل الخصػط السدتؿيسة الرمبة القػية عمى 

التي مثمت األشكاؿ خصػط أفؿية كأكليا خط األفق كالتي تػحي باليجكء ك الخاحة ك االستخخاء كسا 
تعصى اإلحداس بالبعج ك نبلحن مجسػعة أخخى مغ الخصػط السجتسعة السكػنة لؤلشكاؿ كالتي 

 ت لي تفزى جساال عمى العسل سػاء في األجداـ الجامجة أك األشخاص .جاء
إضافة إلى كجػد خصػط مائمة سػاء في تذكضل األشخاص ك البشايات ك التي تػحي بالحخكة ك -

الجعامة كبالشدبة لؤلشكاؿ فشبلحن كجػد مخبعات في الخخاـ أك في البشايات أك في الشػافح فإنيا 
قخار كالجكائخ في القسخ أك الػجػد فتخمد إلى الرفاء التي تخمد إلى تجؿ عمى الثبات ك االست
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الػحجة أما الذكل السدتصضل الحي نبلحطو في العسل الفشي فضػحي إلى التسجد ك السثمث يجؿ عمى 
 الثبات . 

: يطيخ في لػحة راسع مجسػعة مغ األلػاف فقج كضف المػف الحىبي  عدد األلهان ودرجة انتذارىا
الحي يطيخ في إشار المػحة فقج كاف يزع كرؽ الحىب كليذ تمظ السادة الدائمة التي كاف يتفاداىا 
ألنيا تدكؿ في لسعانيا مع مخكر الدمغ ، كاستعسل المػف في تشاسق  تاـ  فقج كزعو بذكل متشاسق 

ك  –البختقالي –األصفخ –ػحة فقج عجؿ بضغ األلػاف الحارة ) األحسخ بضغ  جسيع عشاصخ الم
البشفدجي( ككاف الفشاف يبخز الفزاء المػني –األخزخ  –الػردية( كبضغ األلػاف الباردة  ) األزرؽ 

 بػضع المػنضغ الستكاممضغ كىحا ما نخاه مغ خبلؿ المباس بتػضيفو المػف األحسخ إلى جانب األخزخ 

كاف ضػء القسخ الحي زاد الديخة الخمزانية  عشرخيغ:األكؿفقج كضفت مغ خبلؿ  اإلضاءةأما 
جساال بزػئو السشعكذ عمى البحخ أـ الزػء الثاني فقج كاف يأتي مغ خبلؿ الفػانيذ السزاءة 

 في ىحا الذارع كىػ شارع حػمة سضجي دمحم الذخيف بالقربة.

المػحة مجسػعة مغ  ، كتحتػي خيابر إدراكوسصح المػحة كىػ يكسغ  الشديج:السلسس أو -
أما الخذشة ك التي  لجشدضغ،االشديج لكبل  الحخيخي كالسبلمذ الشاعسة الستسثمة في لباس الشدػة 

 .األرضيةك  شيةباألفي  لتتسث

الفخاغ في المػحة ىػ الخمؽية الشي تحتػي عمى السشطخ الصبيعي لمبحخ ك الدساء كىػ  :الفراغ -
 المػحة.التػازف بضغ عشاصخ  إحجاثالعشرخ الحي أراد بو الفشاف 

 على الهرقة :  اإلخراجالتركيب و  -ج

أك  األرضيةك  الفشية،ىػ السػضػع الخئيدي في المػحة الذكل   : ك األرضية الذكل -1
األشكاؿ البارزة كالستسثمة في جسػع  بػضػحفالمػحة تطيخ  الذكل،الخمؽية ىػ الجػ السبلئع ليحا 

 لمػحة.السكػنة  األخخى العشاصخ  إىساؿدكف  األىسيةالذخػص الحيغ ركد عمضيع الفشاف بذكل مغ 
التجرج ىػ خاصية ميسة في فغ الترػيخ أيغ تجعل السذاىج يصسئغ  إفالتجرج كالتبايغ :  -2

لمرػرة ، كيذعخ بشػع مغ االرتياح ك الصسأنضشة عشج رؤيتيا ، كيسكغ مبلحطة ذلظ في ىحه 
كجػد مشاسبة ديشية كىحا ما جعل الفشاف  إلىالمػحة مغ خبلؿ الخبط بضغ العشاصخ التي تحضل 
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                      .ةر السػضػع بضغ لباس ك عسايبجع في التشدضق في اختيار عشاصخ 
في السشسشسة حاضخ كىػ تكخار الكتل أك السداحات ،تكخارا يشذ   اإليقاع: كقج كاف  اإليقاع
، كقج تكػف متساثمة أك مختمفة ، متقاربة أك متباعجة  كيقع بضغ كل كحجة  كأخخى  تكحجا

 1اإلسبلميةججه في السشسشسات كثضخا ما ن األسمػبمدافات تعخؼ بالفتخات كىحا 

في الذخيط  الحي زيغ الؿبة ك  كأيزافسثبل ججراف  السحبلت تسضدت بتكخار  لػحجات زخخؼية تديشيا 
كاضحا مغ خبلؿ تكخار الػحجات الدخخؼية كأيزا الدخارؼ في  اإليقاعمئحنة الجامع حضث يطيخ 

، فعشجما يحاكؿ الفشاف السرسع  أيزا في الذخيط الدخخفي اإليقاع، كيبخز  األشخاصالسبلبذ 
يزفي الحضػية ك جساليات البشية القائسة عمى التػازف داخل نطاـ الترسيع بسا قج  اإليقاعتحقضق 

أك يكػف بتختضب درجاتيا أك  األلػافيحتػى مغ ؾيع لعشاصخ كالشقصة أك الخصػط أك السداحات أك 
مجاؿ لتحقضق الحخكة ، كيػحي بالقانػف الجكري  فاإليقاعتشطيع اتجاىات عشاصخ العسل الفشي ، 

دكارة أك عبلماتو ، ؼيعصي الفخد الذعػر بزخكرة تػافخ  التػتخاتسساؾ ىحه  إدراؾألكجو الحياة ك 
 .2سمدمة فكخية مشطسة تكدبيا تأكضج كاضح كاتداف  أليقانػف 

متعادلة كمتداكية في  إنراؼ إلىالتكػيغ الستػازي ك السعتجؿ ىػ السقدع  التهاان : -3
اقات قفيػ الحي يصمق عميو صاحب االشت األلػافالسطيخ ففي لػحة راسع كاف مػفقا في تشدضق 

 المػنية .
، كحخكة  إسبلميةفي المػحة مشدجسة مغ مباني   األشكاؿ: تطيخ  االندجام و الهحدة -4

بالمػحة التي تذكل الشتائج ك السػدة كقج تحققت الػحجة في العسل الفشي كتعتبخ ىحه  األشخاص
كقج عكذ مغ خبلؿ كحجة الذكل ك الفكخة أك اليجؼ مغ  اإلسبلميالخاصية مغ خاصيات الفغ 

                                                           

الفشانضغ :  تالمػحاحمضمية سيكػلػجية لعضشة مغ تيسضشةمشخدؼيذ ، صػرة  السخأة الجدائخية في الفغ االستذخاقي دراسة  -1
ك االتراؿ كمية العمـػ الدياسية ك االتراؿ ، جامعة  اإلعبلـديشي ، محكخة ماجدتضخ مخصػشة ، قدع عمـػ  إتيافأكجضغ دكالدركا ك 

 . 213ـ ص  3.2011الجدائخ 

 .108ص-107ص  الدابقضشة مشخخؼيذ السخجع يس2
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 راكياإدقات كتتخابط أجداؤىا حتى يسكغ الرػرة ك أيزا أنيا تحتػي  عمى نطاـ خاص مغ العبل
 .1لسشيج كاحج  لتخزع معيا كل التفاصض مت لفمشدق  ـنطا ا فيمغ خبلؿ كحجتي

يطيخ االىتساـ في الشقصة السذضخة في الرػرة ، ففي المػحة يطيخ كبذكل  مركز االىتسام : -5
في الذارع ، مغ خبلؿ البشايات في جػ  األفخادجبمي معالع شيخ رمزاف مغ خبلؿ سيخ بضغ 

 ىادئ.

مزانية كىػ : العشػاف الحي اختاره الفشاف ىػ لضمة ر  بالعشهانعالقة اللهحة دراسة السزسهن : -د
أف الفشاف أبخز لشا ليالي رمزاف في حػمة "سضجي شخيف" إذ و المػحة ، شعشػاف معبخ عمى ماتبض

 األجػاءمغ خبلؿ الجػ الخائع الحي جدج ؼيو الذخريات السخسػمة ككحا السحبلت السفتػحة ك 
ة تخاكيح ، حضث رسع الفشاف  مجسػعرمزاف كخاصة بعج صبلة الالخمزانية التي تذيجىا فقط في 

الستفاكتة الصػؿ التي جعمت كخميفة لمسشطخ الخئيدي الحي يطيخ ؼيو نذاط  مغ السباني الستبلصقة
 ضػية السجتسع الجدائخي في رمزاف كح

جانب مغ  إبخاز: يتبضغ مغ خبلؿ العسل الفشي أف صاحبو دمحم راسع أراد  عالقة اللهحة بالفشان
عادات كتقالضج السجتسع الجدائخي في رمزاف بسا أنو تشاكؿ مػضػع "لضمة رمزاف" ، كاختيار 

كالخصػط السشاسبة  السخيحة األلػافالفشاف ليحا السػضػع ك التعبضخ عشو بيجؼ الجسالية مغ خبلؿ 
 إضافةتقمضجية ، أفخاد شبعو بيحه السبلبذ ال كإبخازفي رفق ، ك التػزيع السحكع لعشاصخ المػحة ، 

يطيخ حب ك سعي الفشاف لمسحافطة عمى ىحه العادات السجتسعة  اإلسبلمي ي ر اسالتذكضل السع إلى
مغ خبلؿ التعبضخ عغ ىحا   متجيشضغعائمة كمجتسع  إلى، كىحا ما يبضغ أف دمحم راسع محافن كيشتسي 

 ، كنطخاتو لمجساؿ. ميةاإلسبلتجدج السػاضيع التقمضجية لفغ السشسشسات  كأيزاالذيخ الفزضل ، 

السحافطة  اإلسبلمية: اتخحت المػحة أسمػب فغ السشسشسات  ىػ القراءة الثانية التزسيشية -
ظ الحي يعكذ لشا زخخفة نباتية مجخدة متجاخمة مع بعزيا بيزخخفي متكػف مغ زخخفة األرا بإشار

                                                           

التحكؽ الفشي الستمقي ، محكخة ماجدتضخ ، قدع التخبية الفشية ، كمية  إثخاءسعجية محدغ عايج الفزمي ، ثقافة الرػرة كدكرىا في 2
 108ص 107ـ ،ص2010التخبية ،جامعة أـ القخى 
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بضغ خاصضتضغ مغ  اإلشار، فقج جسع ىشا  األزليةالبعس متػالية في تكخار يػحي بالجيسػمة ك 
 ا الدخخفة الشباتية .سيسا التجخيج ك التكخار  الحي عكدتكى اإلسبلميخػاص الفغ 

كىحا ,  اإلسبلميففغ السشسشسات  خزع لسبادئ تجخيجية ىي قسة جسيع مخاتب التعبضخ الجسالي 
،ككاف الخط  لفةمت كة كليدت ساكشة كأماـ قالب يػلج جسمة تكػيشات خ حيعشي أنشا نقف أماـ بشية مت

 إفالسحبلت، كىحا  كاجيات أعمى أكالدخخفضضغ  في ىحه المػحة سػاء في الذخيصضغالعخبي كاضحا 
كجاءت لػحة لضمة  اإلسبلمييجؿ عمى بخاعة الفشاف كتسكشو مغ ىحا الفغ  فإنسادؿ عمى شيء 

 . كالمػف  الذكلجسع بضغ دقة  باإليقاعالستشاسق الستسضد  اإلشاررمزاف في ىحا 

كذلظ مغ  اإلسبلميكي كج دمحم راسع مغ خبلؿ اختياره مػضػع عمى االنتساء الحزاري العخبي 
العسائخ  أكالسختارة  األلػاف أك اإليقػناتخبلؿ مكػنات المػحة جسيعيا دكف استثشاء سػاء 

 .ذخؾيةالة صبيعالجدائخية ك  زياءاألالسحمية، ككحا  السبلمح العخبية أك اإلسبلمية

ييسل  أفعامخة بالتفاصضل بحضث يرعب عمضشا العثػر عمى السكاف شاغخ دكف  جاءت كالمػحة
ىػ  األكبخالفشاف ذك تكػيغ مددكج كلكغ ىجفو  أفندب السشطػر كالبعج الثالث كىشاؾ مغ ي كج لشا 

 .اإلسبلميخجمة التخاث العخبي 

الفشية بسختمف تفاصضميا الجؾيقة كالكبضخة بعس عشاصخ كخرائز  المػحة: عكدت نتائج التحلي  
 .اإلسبلميكالتي شغمت ترػيخ  اإلسبلميالفشية لمفغ 

حافن الفشاف دمحم راسع عمى خرػصيات فغ السشسشسات فقج اجتشب الفخاغ كحمػؿ ملء المػحة بكثخة 
كرمػز عكدت ما يخيج الفشاف  كاختبلفيا كالتي تحسل عجة دالالت األلػافتشػع  إلى إضافةالتفاصضل 

 .إيرالو

خفي بصخيقة فشية رائعة ربصت بضشيا الشباتية التي شغمت الذخيط الدخ تسضد العسل بتجخيج لمعشاصخ-
 .بضشياكبضغ السػضػع العسل الفشي بذكل عكذ العبلقات التكاممية فضيا 
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 أبخزهالستعسار كىحا ما لمسجتسع الجدائخي قبل ا السعيذيحاكؿ الفشاف التجدضج كتخمضج الػاقع  -
 األمة إلىمجتسعو يشتسي  أفيبضغ  فأرمزانيو كلياليو كسا حاكؿ  ألجػاءالفشاف مغ خبلؿ عكدو 

الحي يعتبخ ركضدتو  اإلسبلـبرػمو ىحا الذيخ الفزضل إنسا ىػ متسدظ بجيشو  فيػ اإلسبلمية
 . كأقجس مقػماتو أساسية

في العسل الفشي الخط العخبي كضيػر عبارات مكتػبة  بيحا  اإلسبلميمغ تجميات الفغ  أيزا -
 .الكخيع القخ فلغة  باعتبارىاالخط كالتي تجدج كتعطع ىحا الخط السكتػب بالعخبي ك 

تختكد عمى بعج االجتساعي ك ديشي فخاسع مغ خبلؿ ىحا  أساسيةحسمت السشسشسة في شياتيا رسالة 
جػانب السجتسع الجدائخي في شيخ رمزاف الفزضل كلياليو  التحكضخ كالتخمضج لجانب مغ  أرادالعسل 

ففي  إسبلميايبخز خاصية ك مضدت ىحا السجتسع الحي يعج مجتسعا عخبيا  أفالسسضدة حضث استصاع 
 》مغ خبلؿ التجدضج لضمة مغ شيخ كخيع اإلسبلمية األمة إلىىحا العسل يبضغ راسع انتساء شعبو 

 ككيف كاف يعيذيا الجدائخيػف. 《رمزاف
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 خاتسة:  

 الجراسةىحه  إتساـنحسج هللا الحي بارؾ لي في الػقت كيدخ لي سبل  أف إالفي الختاـ ال يدعشا 
السبثػث في مقجمة  األشكاؿعمى محاكر كتفاصضل  اإلجابةفقت في مشيجية قج ك  أكػف  إف كأرجػ

نتخؾ برسة كنخمج الحاكخة مغ الفشػف السجتسع الجدائخي كاالعتخاؼ  أفالبحث ، حضث حاكلشا 
الفغ التذكضمي الجدائخي، حضث  التخؾيةيضغ الحيغ كخسػا حياتيع مغ اجل الفشانضغ الجدائخ  بالسجيػدات

كاضحا السعالع الخخيصة يتخكػا شابعا  أفعسمػا عمى تأصضل الشطخة العخبية ك تذكضمية ك استصاعػا 
 أنجدكهالعخبية مغ خبلؿ ما  لؤلجياؿالفغ التذكضمي العخبي كالعالسي ك مداىستيع في قدع السجاؿ 

 فشية قبل االستعسار كبعج االستعسار كىحا ما جعل الغخب يياجخكف لمجدائخ.مغ التحف ال

بالفكخ كالفغ االحتبللي كلكغ تسمز الفشانػف  مختيشةلمفغ التذكضمي كانت  األكلىبجايات  إف
فشية تحاكي كتخصج الػاقع  كأعساؿبصخؽ  الشزاليةفابخز مقػمات  األخضخالجدائخيػف مغ ىحا 
السحافل   إليصمت القزية ك التي أ التحخرلذعب الجدائخي مغ اجل االستعسار كالكفاح ا

نكػف قج  《دمحم راسع 》كاألكاديسيات ك السيخجانات العالسية  ككشسػذج عشو لمفشاف التذكضمي 
كاف يسثل مخاه عاكدة كنقصة تػصضل بضغ الفغ التذكضمي كمجتسعو بحضث  األخضخىحا  أف أثبتشا

 أسمػبوجعل مغ الفشػف التذكضمية كسائل لمتعبضخ عغ أالـ الذعب الجدائخي كمعاناتو فقج فخض 
الحن انو البج مغ انتقاء جػىخ السػركث العخبي  إذكالستسثل في فغ السشسشسات الجدائخية 

السبلمح  إلىالحي يذضخ  األسمػب باعتبارهنحػ الفغ الترغضخي  ، كدعع ىحا التػجواإلسبلمي
في الفغ ك ؼيو جانب مغ الخرػصية القػمية )السحمية( كمغ خبللو حاكؿ دمحم  اإلسبلمية العخبية
يزسغ أفكاره الػششية في بعس لػحاتو )السرغخة(، كاف يميب مذاعخ الجدائخيضغ ضج  إفراسع 

خط السقاكمة الذعبية في ضل الطخكؼ التاريخية  إلىغضخ السباشخ االحتبلؿ الفخندي في انتسائيا 
)مرغخات (كمكانتيع في ذاكخة الذعب كبالخغع مغ االحتخاـ الحي قػبل بو عشج لفشاني أعصت

 بدبب فشو الجقضق )الخِصضغ( فإنو لع يخف تحمخه كرفزو لمػجػد االستعساري . األكركبضضغ

 : التاليةج الشتائ إلىكمغ خبلؿ ىحا البحث تػصمت 
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برسة في  أصبحت التي األخضخةىحه ،مبكخة  حجاثة متأخخة ك  نيزةفالفغ التذكضل الجدائخي 
الحخكة التذكضمية العالسية في الحخكة التذكضمية العخبية كالعالسية فقج شارؾ مجسػعة مغ الفشانضغ 

العجيج مغ الجػائد كالسضجاليات تقجيخية كشيادات الذخؼية كىحا رغع  كأحخزفي معخض الجكلي 
السبتكخة  األعساؿالتزضضق االستعساري ليع لكغ الفشاف الجدائخي لعب دكر ىاـ مغ خبلؿ 

 . الجدائخية اليػية إبخازججيجة لمتفػؽ كالشجاح بيا مغ خبلؿ  أسالضبكالستسضدة عمى 

 إف إالكالتقشيات مسا جعمو يشجرج تحت العالسية  األسالضبشػع الفغ التذكضمي الجدائخي يستاز بالت
الفشانضغ الجدائخيضغ رغع التشػع تمظ السجارس كتعجدىا يبقي شغميع الذاغل بقزايا الػششية 

 .كالسذاكل االجتساعية كالخكح السد كلية عشجىع

 
صياغة ججيجة لمفشػف  إالي)السشسشسات( الحي انتذخ في ببلد العخبية ماىػ الفغ الترغضخ  إف -

كتأثخت بجػىخ العقضجة  اإلسبلـ  ب دابتأدبت  فأفي ىحه السشاشق العخبية بعج  لئلسبلـ الدابقة
 . اإلسبلمية

لمسشسشسات الجدائخية كجدء ال يتجدأ مغ السشسشسات  األرقىالسشسشسات دمحم راسع السعشى  أعصت
بعس المسدات  كأضاؼئرو فحافن  عمى خرا اإلسبلميكعكدت أسمػب الفغ  اإلسبلمية
 الجسالية .

، كثػرتو العسيقة عمى  اإلسبلميةكضع راسع قػاعج السشسشسات الحجيثة بإثخائو فغ السشسشسات  -
متػقف كالسذيج يربح في صخاع بضغ  ككأنوالدمغ في مشسشساتو  شكل القجيع لمسشسشسة كأضيخ

 .األزلي  كالس قت
 

تخأسيا فشانػف  الجدائخيػف بعج أف كانت بضج الفخندضضغ  أقداـمجرسة جدائخية تذسل عجة  إنذاء
 اككح يغ خخ عسخ راسع كفشانضغ  كأخػهكمداىستيع في تخسيخ  فغ السشسشسات عمى يج دمحم راسع 
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ليحه السجرسة ثع مجيخا فضيا مشتجيا شخيق  أستاذاؼيسا بعج  أصبحالحي  تساـتمسضحه الفشاف دمحم 
 معمسو دمحم راسع.

دؾيقة مغ  أخخ إلىدمحم راسع قج استغل مشح بجايتو  السشسشساتالخائج  أفاستشتجت مغ ىحه الجراسة 
مجرسة السشسشسات الجدائخية كأف يجعل مغ مشسشساتو حكاية تخكي التاريخ كالثقافة  أحياءحياتو عمى 

ي السجاؿ الفشي الستساسكة بسقػماتيا كعاداتيا كتقالضجىا كيسشحيا البعج كالصابع الحجيث ف األمة
 مغ الحخكة التذكضمية العالسية . يتجدأجدء ال  إلىالتذكضمي عسػما مسا جعمو يحػليا 

  ياإشخافذكخىا كثضخا عمى نالجكتػرة  السذخفة شخفي ىاجخ ك  إلىنتقجـ بالذكخ الجديل  األخضخفي 
 . ليحا العسل البديط
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 : قائسة السرادر و السراجع

يع -1 ك  األدبمخدكخ ، سضخة الفغ التذكضمي ، الجدائخ الرشجكؽ الػششي لتخؾية الفشػف ك  إبخـا
 .2005تصػيخىا ، كزارة الثقافة ، الجدائخ 

 عبج المصيف سميساف ، تاريخ الفغ ك الترسيع الجامعة الجكلية لمعمـػ ك التكشػلػجيا . -2
 ، الجامعة الجكلية الخاصة ،لمعمـػ ك التكشػلػجيا. اإلسبلميعبج المصيف سميساف ، الفغ  -3
 اإلشيارالرادؽ بخػش ، التجليذ عمى الجساؿ ، الس سدة الػششية لبلتراؿ ، الشذخ ك  -4

 .2007الخكبية ،
يع -5  . 1988مخدكخ ، الحخكة التذكضمية السعاصخة ، الس سدة الػششية لمكتاب  إبخـا
 لحزارة االركبية ، دار الفكخ ، الكػيت .عدالجيغ فخاح ، فزل العمساء السدمسضغ عمى ا -6
 ـ .1980عؽيف بيشدي ، الفغ الحجيث في الببلد العخبية ، دار الجشػب لمشذخ الضػندكػ  -7
دار السثمث  – 1870-1870محسػد أميغ  الفشي التذكضمي السعاصخ الترػيخ ،  -8

 .1981لمترسيع ك الصباعة ك الشذخ ، بضخكت لبشاف ، 
، عساف  األردف،  األكلىدمحم حدضغ الحخكة التذكضمية السعاصخة في الػشغ العخبي ، الصبعة  -9

 .1997، دار السدضخة لمشذخ ك التػزيع ك الصباعة 
عشج الفخس ، دار الخائج العخبي ، بضخكت  اإلسبلـزكي دمحم حدغ ، الترػيخ في  -10

1981. 
كلي، لبشاف مكتبة ناشخكف ، الصبعة األ اإلسبلميثخكت عكاشة ، مػسػعة الترػيخ  -11

 ،1999. 
، مرخ ، دار  األكلىفػزي سالع عؽيفي ، نذأة الدخخفة ك ؾيستيا كمجاالتيا الصبعة  -12

 .. األكؿ، الجدء 1997الكتاب العخبي ، 
، 4دمحم راسع الجدائخي ، الس سدة الػششية لمكتاب بالجدائخ لمشذخ ط  .مي غأحسج با -13

1981 
 مح الثائخ الفػميظ ، الجدائخ ، د ت .د. دمحم ناصخ عسخ راسع ، السر -14



 

83 
 

عبج الخحسغ جعفخ الكشاني ، مشسشسات دمحم راسع الجدائخي ، ركح الذخؽ في الفغ  -15
ـ ، كزارة 2012التذكضمي العالسي ، مشذػرات االبخيخ ، دراسة فشية ، مصبعة الجيػاف د ط 

 الثقافة الجدائخ.
الجدء العاشخ ف دار  1962- 1954أبػ قاسع سعج هللا ، تاريخ  الجدائخ الثقافي ،  -16

 2007البرائخ ، الجدائخ ، 
، دراسة حزارية جسالية ،  اإلسبلميكمػد عبضج ، الترػيخ ك تجمياتو في التخاث  -17

 ـ.2008-ـ1428 األكلىمقارنة ، الصبعة 
دار السدضخة  –دمحم حدضغ جػدي ، الحخكة التذكضمية السعاصخة في الػشغ العخبي  -18

 .2007 – األردفاعة ، عساف لمشذخ ك التػزيع ك الصب
قامػس الفشانضغ الخسامضغ ك الشحاتضغ ك السرسسضغ  غفجسضمة فميدي قشجيل ، ديػاف ال -19

 .2009،  اإلشيارالجدائخيضغ ، الػكالة الػششية ، لمشذخ ك 
 .2009، 1حدغ بػسساحة ، تاريخ الفغ ، أكراؽ لمشذخ ، ك التػزيع ، ط  -20
عبج القادر الدياسي ) قخاءة في  فخادة الدمغ ك الخيادة (  األمضخسميساف ،  عذختي -21

 .2016دار القجس العخبي لمشذخ ك التػزيع الجدائخ ،  1ط
، دار الخائج العخبي ، بضخكت  اإلسبلميفي العرخ  اإليخانيةزكي دمحم حدغ ، الفشػف  -22

 ،1981. 
العخبية ، تخجسة فخخي خمضل ، الس سدة  اإلسبلميدافضج تالضػت رايذ ، الفغ  -23

 ـ.2002لمجراسات كالشذخ ، بضخكت ، 
نجاة عخكة ، مغ كحي التخاث السعساري ك الحخفي في الجدائخ ، د حمب  لمصباعة ،  -24

 ـ.2001الجدائخ 
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 السمخز :

الفغ التذكضمي الجدائخي ،أستخمز نتائجو مغ بضئة ضاربة بجحكرىا في عسق التاريخ القجيع ،    
تتحجد مفخد مع تحػالت الدمغ ، فتأخح أشكاليا التي  إندانيةجعمت مغ السفخدات التذكضمية لغة 

تحاكي الػاقع الستغضخ / مغ خبلؿ مخكره بسحصات تاريخية ىامة كخاصة في فتخة  االستعساؿ تاركا 
برستو الفشية في الفغ العخبي ك العالسي كذلظ عغ شخيق الكثضخ مغ أعساؿ الفشانضغ الجدائخيضغ 

ترف الػاقع الجدائخي  نحاؾ ، كقج كاف  الفشاف دمحم راسع مغ  كالحي كانت تعج بسثابة رسائل فشية
بضغ ى الء الفشانضغ الجدائخيضغ الستحجث عشيع ك الحي اعتسج في الكثضخ مغ أعسالو عمى أسمػب 

السشسشسات ك سخد الػاقع لمفتخة التي عاشيا ىحا الفشاف ك أصبح أحج أكبخ فشاني السشسشسات في القخف 
 العذخيغ .

 دمحم راسع . –السشسشسات –ت السفتاحية : الفغ التذكضمي الجدائخي الكمسا   

Résume : 

L’art plastique algérien été extrait d’un environnement caractérise 
par la profondeur de son histoire donc cet environnement transforme 
le vocabulaire artistique en un langage humain les termes de ce 
langage renouvelé avec le temps pour imiter la réalité a travures le 
passage par des station historique importante et surtout dans la 
période coloniale même âpre l’indépendance cet art marque son 
empreint artistique dans le monde par les actes artistique des 
plusieurs artistes algérien ces actes a été compte comme des 
messages pour décrire la réalité algérienne dans ce moment la alors 
l’artiste Mohamed racim était parmi  les gens dont on a parlé 
précédemment il utilise dans ces travaux le style 
miniature  beaucoup plus et raconte les faits de la période reçu aussi 
il devient l’un des grands miniaturistes dans le vingtième siècle les 

mots clés : l’art plastique algérien –miniature-Mohamed 
racim 


