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 "ي حفظه هللا والد" إلى سبب وجودي في الحياة صاحب السواعد المكافحة  

 "أمي " إلى نبع الحب علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف 

سعاد ، بشرى ، فتيحة ، يسرى ، " إلى من شاركني النجاح و رفقاء دربي 

 "فاطمة ، صورية ، ياسمين ، جيهان 

 .متمنية لها النجاح في شهادة البكالوريا  "خيرة  " إلى أختي 

 " .لد بن الوليد خا" و ال أنسى العزيز الغالي أخي 

 .إلى األساتذة الكرام الذين لم يبخلو عليا بالمساعدة 

 إلى كل من يفكر و يبحث لإلرتقاء بالعلم في كل مكان

 دون أن ننسى الغالية جدتى.أهدي هذا الجهد المتواضع 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دمةـمق
 



 مقدمة

 

 أ  

االلتباس من  املنمنمة هي عبارة عن صورة مصغرة تثري الصفحة و تضيء النص املكتوب و توضح   

أجل الوصول إىل هدف معني فهي كغريها من الفنون األخرى تسعى إىل نشر األفكار و املذاهب و 

اآلراء و هتدف إىل حماربة اآلفات االجتماعية و هتذيب النفوس ، و يعود اتريخ املنمنمة إىل عقبة 

ويره فنان العصر اإلسالمي حىت بلغ اترخيية قدمية ، إىل جذور احلضارة اليواننية و البيزنطية مث قاموا بتط

ذروته ، و استمر هذا الفن ابلتطور بفضل اهتمام الفنانني به و خاصة يف البالد الشرقية من العامل 

و هذا بفضل ما . اإلسالمي ، و انتشر انتشارا واسعا ترك لنا جمموعة كبرية من املخطوطات املزوقة 

لعني من متابعتها و ثراء اللوين و التنوع الكبري داخل حيتويه هذا الفن من تفاصيل دقيقة ال متل ا

 املنمنمة كما تتميز ابملنظور ، هذه الرؤية األفقية للعامل كأننا نراه بعني علوية أو حيدقه طائر اثقب النظر 

من هذا املنطق تشكلت لدي الرغبة يف التعرض ملوضوع املنمنمات يف العنصر النسوي و التقرب     

الذين تركوا بصمتهم هبذا اجملال و متيزوا  و استطاعوا إثبات ذواهتم ليصبحوا من أكثر     من الفناانت

 :األشخاص شهرة و جناحا ، و من هذا املنرب نطرح التساؤل التايل 

هل ميكن للمرأة اجلزائرية أن تثبت وجودها يف الساحة الفنية يف جمال اإلبداع يف فن املنمنمات و 

 التفوق فيها ؟

 األسباب اليت تدفعنا إىل اختيارهذا املوضوع  و لعل 



 مقدمة

 

 ب  

  فن املنمنمات هو فن حيظى أبمهية ابلغة و ال سيما ما تتمتع به لوحاته من مناظر تسر عني

 .الناظر 

  الفضول العلمي و الشخصي لإلعجاب هبذا الفن العريق و اجلمال و الدقة اليت يتصف هبا

 فنانون املنمنمة 

 إضافة ملسة يف هذه البحوث . 

  اهتمام النساء هبذا الفن على غراره من الفنون األخرى. 

و تتجلى أمهية هذا املوضوع يف أن هذا الفن يعترب من أدق الفنون الذي لقي أمهية يف القدمي 

و ال زال إىل يومنا هذا من أمجل الفنون و هدفنا من هذه الدراسة التعرف على فن املنمنمات 

يت مرت عليها مث التعرف على أهم رواد فن املنمنمات يف و الوقوف على خمتلف املدارس ال

اجلزائر مثل دمحم راسم ، عمر راسم و دمحم متام كما  حتدثنا عن أهم النساء اليت سطع جنمهم يف 

 .هذا الفن 

أما عن املنهج فقد اتبعنا املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة املنمنمات و مجع احلقائق من 

 .ة من أجل التحصل على النتائج املراد احلصول عليها خالل املصادر املختلف

و من أبرز الصعوابت اليت واجهتنا هي كثرة البحوث يف هذا املوضوع و الذي جعلنا خناف 

من الوقوع يف خطأ التكرار ، و من أجل إعطاء معرفة كاملة لفن املنمنمات و التطرق إىل 

 بعض



 مقدمة

 

 ج  

هذه الصعوابت و اجناز هذا البحث انجحا و  أعمال النساء يف هذا اجملال ، حاولنا جتاوز

 .مفيدا إن شاء هللا

و قد اعتمدان على خطة البحث تناولنا يف الفصل األول مفهوم املنمنمات و مراحل تطورها 

و أهم املدارس اليت تعاقبت يف هذا الفن العريق ، أما الفصل الثاين فقد خصصناه للبحث 

بعض الفناانت اللوايت سطعنا يف هذا اجملال مث قمنا  عن أهم رواد اجلزائريني و تطرقنا إىل

بتحليل بعض اللوحات اخلاصة هبم ، و يف األخري ختمنا حديثنا خبالصة النتائج اليت حتصلنا 

 . عليها 
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مفهوم  :الفصل األول

 .المنمنمات ومراحل تطورها
 مفهوم المنمنمة: المبحث األول . 

 اقبة في فن أهم المدارس التى تع: المبحث الثاني

 . المنمنمات
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 مفهوم املنمنمة  :املبحث األول 

املنمنمة هي عبارة عن صورة تشكيلية تصغريية ، أي مصغرة النسب و األحجام و األشكال ملا 

 .يناسب حجم صفحة الكتاب املوجودة فيه 

اإلسالمية  املنمنمة اصطالحا أطلقت على الرسوم التوضيحية اليت رافقت بعض الكتب العربية و

و غريها مث أصبح هذا اللون من الرسم و التصوير فنا " كليلة و دمنة " و " مقامات احلريري "خاصة 

الذي اتبعه  ابجتهاد فنانون و رواد يف مراحل " التصوير اإلسالمي " قائما بذاته ، ميكن اعتباره نوعا 

خاصة بغداد العباسية  ، إيران و آسيا   اترخيية  خمتلفة ، و يف العديد من الدول العربية و اإلسالمية

 .1الصغرى

و كانت تسمى املنمنمة قدميا التزاويق ، وقد استمر هذا الفن يف تطور ، بفضل فنانني أغلبهم من 

الذي رسم كثريا من الكتب ، و ما يلفت انتباهنا إىل  " هبزاد " أصول فارسية  أشهرهم الفنان املبدع  

اليت ال متل العني من متابعتها و هذا الثراء اللوين و التنوع الكبري الذي  هذا الفن التفاصيل الدقيقة

 .جنده  داخل كل منمنمة 

                                                           

. 444مسار ، صورة ، ص  – 6891قاموس اجملند يف اللغة و اإلعالم ، بريوت دار املشرق ،  1 
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تصفه ابلفن الروحي و املادي ، و " زينات بيطار" و يف هذا الصدد جند الباحثة اللبنانية اجلنوبية 

و الطقوس والتقاليد و تضيف أبن املنمنمات اإلسالمية صورت لنا صور احلياة و البيئة و العادات 

 .ا  السلوكأمن

 .ابإلضافة إىل األعياد و األحاديث التارخيية و طبيعة املناخ والعمارة 

و منه فإن املنمنمة جتعل املفاهيم املدرسة األكثر إفادة ، و لكنها يف الوقت ذاته تفيد القارئ و تدفع 

و بعبارة أخرى تتيح املنمنمة . خيل لديه به حنو مسار حمدد يف القراءة ، و ابلتايل حتد من قدرات الت

إمكانية اثنية للتوسط بني النص و القارئ ، ففي الوقت الذي تتوسط فيه عبارة وحدها مع الكتاب ، 

 .فإن املصور ميكن أن يتوسط يف خمتلف طبعات الكتاب ، و بتعاقب السنني و على مر القرون 

 . 1عليم و احلكي يف الوقت ذاتهإذ أتخذ التصاوير وظائف الت: عرب الصورة أيضا 

و يرى جورج عيسى على أنه من الرغم من حترمي التصوير يف اإلسالم إىل أن العرب أتقنوا فن التصوير 

و النقش و التزويق و ذلك نظرا  ملا خلفوه على الثياب و اخلزف و العاج و اجلدران و اخلشب و 

حد الروعة ، و نضجت شخصيته اإلسالمية املعادن ، و خاصة ما زينت به املخطوطات وصلت إىل 

 ووضحت مميزاته و خصائصه املميزة و الفريدة ، فهو يعرب عن اآلاثر الثقافية و النفسية اليت أنتجها 

                                                           

( . 40ص  5462األوىل ، دار التنوير للطباعة و النشر ، املنمنمات اإلسالمية ، الطبعة ) ماراي فيتوراي فونتاان  1 
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الفنانون املسلمون و غري املسلمني الذين عاشوا يف كياانت اجتماعية و ثقافية أتثرت بقوة أمنا  احلياة 

سهم من عرب قيدته فهو ظاهرة ثقافية أبدعها املسلمون ابختالف أجناو الفكر اليت متيز اإلسالم و ع

 .و فرس و ترك و غريهم 

و منه ميكننا القول أن فن املنمنمات اإلسالمي يعد من أطول الفنون الزخرفية عمرا إذ استمر من 

تنوعا و القرن الثامن ميالدي و حىت القرن التاسع عشر و عليه فهو يعترب من أكثر الفنون ثباات و 

ثراءا يف الوقت نفسه ، إذا استطاع احلفاظ على هويته اإلسالمية خالل فرتة طويلة أثرى خالهلا 

أساليب الرسم و التصوير و هو ما جتسد يف تعدد املدارس هذا و يعد هذا الفن من أكثر الفنون 

القتصادية حيث عرب هذا تعبريا عن اجملتمعات اإلسالمية و أحواهلا الثقافية  و الفكرية و السياسية و ا

الفن بكل صدق عن ثقافة الطبقة احلاكمة و الشعوب على حد سواء ، فلم يكن الفنانون يقتصرون 

على تلبية أوامر امللوك و األمراء و لكنهم حرصوا يف الوقت نفسه على تواريخ ثقافات بالدهم احمللية 

مات املنمنمات و التدقيق جيدا يف مثلما فعلت املدرسة العراقية ، و من خالل اإلطالع على رسو 

ألواهنا ميكن االستدالل و سهولة على معرفة األحوال االقتصادية لألقطار اإلسالمية و معرفة مدى 

 .اهتمام السالطني و احلكام برعاية الفن و الفنانني 
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 أهم املدارس اليت تعاقبة يف فن املنمنمات:املبحث الثاين  

سم التصغريي إىل فرتة العباسني و التيمورين و الصفويني عندما كانت  ترجع أصل املنمنمات أو الر 

كتب الشعر و التاريخ تزين ابلرسوم ، كما جتلت يف كبار مدارس املخطوطات ميالد فارس و اهلند و 

تركيا ، و ما خلفته من آاثر، و املؤكد أن الفن التصغريي اإلسالمي استقى مصادره و عرف أايم جمده 

بالد فارس يف اآلاثر النفسية اليت خلقها املصورون منهم هبزاد و أغامري و السلطان دمحم  و تطويره يف

 .رضا 

و نظرا لكل ما تقدم ميكننا القول أن احلديث عن فن التصوير اإلسالمي خبصائصه و مميزاته  يقودان 

وردت إليها من مباشرة إىل احلديث عن تلك الصور اليت ازدهرت هبا املخطوطات ،هذه األخرية اليت 

 .مناطق و عصور خمتلفة 

إذن غايتنا هي فن املنمنمات اإلسالمي هذا الفن الذي يعد من أطول الفنون الزخرفية عمرا إذ استمر 

من القرن الثامن ميالدي وحىت القرن التاسع ، و عليه فهو يعترب من أكثر الفنون ثباات و تنوعا و ثراءا 

ظ على هويته اإلسالمية خالل فرتة طويلة أثري خالهلا أساليب يف الوقت نفسه ، إذ استطاع احلفا

 .الرسم و التصوير و هو ما جتسد يف تعدد مدارس املنمنمات 
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 : مدرسة بغداد 

املدرسة البغدادية أو املدرسة السلجوقية ظهرت هذه املدرسة يف هناية القرن الثاين عشر ، نشأت على 

لكن رغم ذلك فإن هذه املدرسة متتاز كوهنا عربية أكثر من يد فنانني مسلمني و غري مسلمني ، و 

هي فارسية ، و يظهر هذا يف مسات و مالمح الشخوص املصورة و العائدة  لتلك الفرتة ، و من أهم 

 " .عبد هللا بن الفضل " و " حيي بن حيي بن احلسن الواسطي " رواد هذه املدرسة جند كال من 

ضل تعد رسوماته من أمجل األمثلة يف هذه املدرسة ، حيث أن رسوماته و هذا األخري عبد هللا بن الف

 .تتميز عن غريها ابلدقة ، فقد كتب و صور خمطوطا من كتاب خواص العقاقري 

" شيفر " يف أكثر من نسخة أشهرها نسخة " مقامات احلريري " أما الواسطي فقد صور كتاب 

م ، و نسخة حمفوظة  6530ه  134ة يف بغداد سنة احملفوظة يف املكتبة الوطنية يف ابريس املؤرخ

 .بطرسبورغ  6532يف أكادميية العلوم و مؤرخة يف بغداد سنة  

و يغلب األسلوب اخلطي على املنمنمات مدرسة بغداد خاصة عند الواسطي الذي هو أسلوب أو 

ينتج عن  تشكيل خطي يعتمد يف أتثريه أساسا على حتديث األشكال و إحاطتها خبط دون مأل ما

 .  1هذه األشكال بلون أو جتسيدها بظل

                                                           

64م ، ص  6804دار املعادن مصر . يف الواسطي من خالل مقامات احلريري . ثروات عكاشة  1 
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فقد أاثرت مقامات احلريري اهتمام الناس يف ذلك العصر ملا امتازت به من تصوير دقيق للحياة 

االجتماعية ، مبا فيها من مفارقات و نوادر و طرائف ، ووجد فيها الفنانون مادة موحية للتعبري عن 

نوعة ، متفاوتة يف قيمتها الفنية ، بني أن الشخصية اليت صورها قضااي عصرهم ، فراحوا إىل نسخها مت

الواسطي كانت أكثر إتقاان و إبداعا مبا امتازت به من براعة يف التصوير و مهارة يف األداء ، و دقة يف 

 .املالمح ذات السمات العربية 

الواسطي ، و يطلق و حتتفظ املكتبة الوطنية يف ابريس أبهم خمطو  ملقامات احلريري الذي صوره 

نسبة إىل مالكها األصلي الذي أهداها إىل املكتبة الوطنية يف ابريس ، و " حريري شيفر " عليها اسم 

 .صفحة  88صورة ملونة يف  84و هي تضم ( عريب \ 2940) وضعت حتت رقم 

طنية حمفوظة يف املكتبة الو " نسخة القديس فاست " و هناك أيضا نسخة من مقامات احلريري تدعى 

يف ابريس ، يعود إىل أوائل القرن الثالث عشر ، صوره ثالثة مزوقني العرب ، و لكن رسوماته كلها 

متماثلة يف األسلوب الذي يويل الزخارف غاية ابلغة ، فمعظم شخوص املخطوطات دوي ماالت من 

لة و رشيقة و الطراز البيزنطي على الرغم من ابتعاد األسلوب عن هذا الفن إذ تبدو األشكال متطاو 

 .األزايء ذات طابع تقليدي و اخللفية ذهبية و العمائم ذات مالمح عربية 
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فقد جنحت هذه املدرسة يف رسم احليوان و النبات فقد متيزت أعماهلم يف هذه الفرتة ابلكثري من الدقة 

خوذة عن مأ" زكي دمحم حسن " و مهارة عالية يف التصوير فأكثر هذه األساليب الفنية كما يقول 

 .  1الصور اليت كان يرقمها أصحاب الكنيسة الشرقية املسيحية يف الشام و بالد اجلزيرة العربية

 

 

 

  

                                                           

. 14ص  6896بريوت ، دار الرائد العريب ، ) فنون اإلسالم  –زكي دمحم احلسن   1  
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 :املدرسة االيرانية املغولية 

نشأت املدرسة املغولية يف تصوير املنمنمات يف أواخر القرن الثالث عشر يف مشايل ايران ، فقد عرفت 

لحوظا يف فن الرسم و أساليبه التقليدية ، فقد إتبعت يف بدايتها تقاليد هذه املرحلة الزمنية تكامال م

املدرسة الرافدية ، مث ظهرت فيها التأثريات الصينية اليت أتى هبا  الفنانون الصينيون الذين أحضرهم 

، ( اجلنس األصفر ) املغول معهم ، و يتجلى هذا التأثري يف شحنة األشخاص ذات املالمح املغولية 

فة إىل متثيل الطبيعة و يف رسم النبااتت ابلدقة كما يتجلى ذلك يف مراعاة النسب و دقة الرسم ، إضا

مراغة " البن خبتيشوع اليت كتبت و صورت يف مدينة "  منافع احليوان " و من أبرز أعماهلا خمطوطة  

شرياز من  م و كانت مدن مراغة ،بغداد ، تربيز ، 6588_ 6584القريبة من تربيز بني عامي " 

 .أبرز املدارس املغولية 

 :و من أهم ما صور يف هذه املدرسة 

 .املعارك احلربية _ 

 .مشاهد من احلالة العائلية _ 

 .جمالس الشراب _ 

 .مناظر الصيد _ 

 .الرسوم التوضيحية للكتب األدبية و التارخيية  و العلمية _ 
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يرانية الصحيحة يف التصوير اإلسالمي و لكن و هكذا نرى أن املدرسة املغولية هي أوىل املدارس اإل

عصر املغول كان قصري األمد و كان مملوءا ابحلروب و لذا فإن منتجات املصورين فيه مل تكن كثرية أو 

مل يصل إليه منها على األقل إال شيء يسري و مل تتميز هذه اآلاثر الفنية ابلرقة و األانقة اليت نراها يف 

 .مل تكن كثرية أو مل يصل إلينا منها على األقل إال شيء يسري  املنتجات املصورين فيه

و مل تتميز هذه اآلاثر الفنية ابلرقة و األانقة اليت نراها يف منتجات العصر التيموري أو العصر الصفوي 

أو مناظر متثل أمراء . و إمنا كان أكثرها مناظر قتال توضيحا للكتب يف التاريخ أو يف القصص احلريب 

   1.ول بني أفراد أسرهتم و عاشيتهم املغ

 

 

 

 

 

 

                                                           

1  www.himdawi.org 
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 منمنمة إيرانية مغولية 
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 :تيمور و مدرسة هرات  رعص

ظهرعهد فين جديد يف ايران أطلقت عليه اسم مدرسة هرات ، فقد ظهرت هذه ية بعد املرحلة املغول

أتلقت يف مسرقند فقد كانت مسرقند املدرسة عندما خضعت بالد فارس حلكم تيمور و حلفائه ، و 

مركزا ثقافيا ، و من أهم مراكز فن التصوير يف عهد تيمور لنك ، الذي كان حمبا لألدب عالوة على 

و كذلك شرياز و هرات  1إبنه شاه روح الذي كان من أشد ملوك الفرس عطفا على الفن و الفنانني

لعصر ، إذ أصبحت للصور االيرانية يف فقد أصبحت هرات مركزا تستقطب خنبة من فنانني ذلك ا

( كلجني ) عصرهم داللة قوية متثل روح الفن الفارسي ، و لعل أبرز أاثر هذه املدرسة جند كتب 

حملمد حركي و من أبدع الصور اليت تنتسب إىل مدرسة هرات هي ( شاهنامه ) إلسكندر سلطان ، 

 .اليت يتضمنها خمطو  ابملكتبة األهلية بباريس 

ت يف هذه املدرسة أهم الزخارف و األساليب الفنية اليت صارت بعدئذ من أخص مميزات و ظهر 

التصوير االيراين يف مدرسة هرات ، و من أهم تلك األساليب مناظر الزهور و احلدائق ، و أاثر فصل 

 .  2الربيع مث األلوان الساطعة اليت تظهر على األشجار و اجلبال

                                                           

دمحم راسم منوذجا  –دراسة فنية يف املنمنمات اجلزائرية ) دبالجي سعيد     5441\ 5442تلمسان  –الثقافة الشعبية قسم  –جامعة أبو بكر بلقايد 
)1 
.  65ص   

. 63ص  –املرجع نفسه  2 



ومراحل تطورها هوم المنمنماتمف                                                      األولالفصل   

 12 

ية و رسوم الطيور و احليواانت اليت توضح أمساء النجوم و اجملموعات و يف الكثري من الرسوم األدم

الفلكية ، و جل صورها متثل النيب عليه الصالة و السالم راكبا الرباق حتف به املالئكة و يتقدمها 

 .جربيل عليه السالم و يسري الركب يف السماوات قابل األنبياء و الرسل 

ناظر الطبيعية و رسم اجلبال و املرتفعات على هيئة اإلسفنج و و كذلك إهتم املصورون ابلبيئة و امل

العناية برسوم العمائر و نقوشها و زخرفتها و النجاح يف حفظ النسبة بينها و بني األشخاص 

الظاهرين جبوارها و بداخلها ، و كذلك إستخدام األلوان الساطعة و الزاهرة و التوفيق يف اجلمع 

لزوق و ابلرغم مما قد يوجد بينهما من تنافر و غري ذلك من اخلصائص و بينهما مجعا ال ينفر من ا

 .السمات الفنية 
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 :بعض املنمنمات من املدرسة التيمورية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيمور لنك يستقبل مدعويه مبناسبة حفل زفاف ابنه جهاجنري من سوين بكا خان زاده، ورقة 

كتبة مركز الديراسات النهضة اإليطالية أعلى البيزيدي فلورانسا م( انمة ظفر) منتزعة من كتاب

 (6341املدرسة التيمورية شرياز ( )fol -139V)جبامعة هارفارد ضمن جمموعة برينسون 
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اخلليفة العباسي هارون الرشيد داخل محام الكنوز اخلمسة لنظامي، لندن، املكتبة الربيطانية 

(6810,FOL-27V ,MS,05 ) (6349، 6343)املدرسة التيمورية هراة 
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 :مدرسة هبزاد 

أحد كبار " حسني سيقرا " ولد هبزاد يف مدينة هرات عاش طفولة طبيعية و نعم برعاية السلطان 

امللوك من ساللة تيمور لنك ، و قد أحلقه هبذا العمل الشاعر و الوزير علي شرنوائي ، حيث عهد به 

 .أشهر رسامي بالد هرات " أمريك " إىل 

نضجت شخصية هبزاد بشكل كبري حيث ملع جنمه و حظي " مرياك " يد  و بعد فرتة من تعليمه على

عظيم و الفخر مثلما حظي به بشرف كبري حىت أن املؤرخون يقولون أنه مل حيظى فنان ابلشرف ال

 .هبزاد

يعد الفنان هبزاد أحد عمالقة التصوير اإلسالمي يف القرن اخلامس عشر ، حيث شكلت أعماله اليت 

التصوير روحا و إبداعا ، فقد إستمد هبزاد عناصر لوحته من الطبيعة و الطراز تعد من أعظم حتف 

املعماري اإلسالمي و الوحدات الزخرفية  كرسم املساجد و البيوت اليت تتميز ابألعمدة و األقواس و 

 .اجلدران احملالة ابلزخارف ذات اإليقاع املتكرر و قدم تلك العناصر يف طبيعة التشكيلية 

للشاعر اإليراين سعدي  و " ستان " من كتاب " هبزاد " األاثر الفنية البديعية اليت صورها  و من أهم

 .هو حمفوظ يف دار الكتب املصرية و فيه ست صور من عمل هبزاد 

و كان هبزاد من املصورين األوائل الذين عنوا بوضع إمضاءهتم على آاثرهم الفنية و هو الذي إنتصر 

 نت منزلتهم أعلى منزلة املصورين و كانو جيدون الفراغ الذي يرتكوهنم يف على اخلطاطني ، حيث كا
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صفحات املخطوطات يرسم فيه املصورون ، فيتحكمون بذلك يف حجر الصور و يف إختبار املواضيع 

 .1اليت يرمسها الفنانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

.63دبالحي سعيد ، املرجع نفسه ص  1 
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 :مدرسة خباري 

قام هذا األخري بعمليات كثرية يف ظهرت هذه املدرسة بعد سقو  هرات يف يد زعيم األوزبك حيث 

حق سكان هذه املدينة ، فلم جيدوا طريقة  غري الفرار و اهلجرة من املدينة نظرا للخطر الكبري الذي  

كان على وشك أن يلحق هبم ، و جند من بني الناس الذين هاجرو من أجل الفن الذين قامت على 

مجلة من التأثريات العائدة إىل مدرسة هرات يف أكتافهم املدرسة البخارية ، و مبقتضى ذلك  تسربت 

أعقاب القرن اخلامس عشر و مطلع القرن الالحق إىل كثري من الرسومات و املخطوطات املنجزة يف 

 .1العاصمة الشيابية إاين العشرايت من القرن السادس عشر

، من " دمحم مذهب " ان و من أشهر الفنانني الذين كان هلم دورا كبريا يف قيام هذه املدرسة جند الفن

و (  6482_ 6484) لنظامي العائدة إىل عام " الكنوز اخلمسة " أمجل هذه املدرسة منمنمات 

 . 2املودعة يف املكتبة الربيطانية يف لندن

و قد صار الطابع الفين لبخاري إابن . غري أن مدرسة خباري كان هلا أتثري كبري ببهزاد و تالميذه 

س عشر أكثر إستقالل على مستوى فين ، دب فيها شيئا من الفتور ، و بدأت منتصف القرن الساد

 .3تتخذ طابعا عقيما تتميز ابلتكرار

 
                                                           

.  543ص .( 5462النشر جامعة كوفة ، دار التنوير للطباعة و  46الطبعة ) فتوراي فونتاان ، املنمنمات اإلسالمية  1 
. 621فتوراي فونتاان ، املرجع نفسه ص  2 
. 620فتوراي فونتاان ، املرجع نفسه ص  3 
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لسعدي، واشنطن ( البوستان)رجل صاحل ميتطي ظهر فهد وميسك إبحدى يديه أفعى، كتاب 

 .، خباري املدرسة الشينانية( 4r,ms ,386 , OO36FOL) رواق أرثور سكر
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 :درسة الصفوية امل

عندما أمسك الصفويون زمام األمور إنتقل مركز الفن يف ايران من هرات إىل تربيز ، و هنا ظهرت 

تغريات كثرية فقد إجته الرسم حنو الطبيعة و خرج من األطراف الضيقة للكتاب إىل الرسوم اجلدارية ، 

أصبح للفنانني شأان عظيماٍ ، و ال حيث عرفت احلياة الفنية يف عصرهم إزدهارا و تطورا كبريا ، فقد 

كان أنتاج املصورين غزيرا فنجد أن املخطوطات كان " طهماسب " عجب يف ذلك إذ أن الشاه 

رساما و صديقا لبهزاد و من مث العهد الصفوي كلها أو معظمها مكللة ابلصور اليت متثل أهبى ذلك 

عمامة ترتفع و تربز من أعالها عصي صغرية متتاز الرأس املكونة من     العصر و حياة األمراء كانت 

و من أهم موضوعات املدرسة الصفوية جنده حياة   1محراء و هي شعار األسرة الصفوية و أبناءها

البال  و القصور و احلدائق و البساتني ، كما تتمتاز رسوم األشخاص ابلرقة و املالبس الفاخرة ، و 

احملفوظة يف املتحف الربيطاين من أمجل املخطوطات ، و  "املنظومات اخلمس " العمامات ابأللوان ، 

 . هي مزينة أبربع عشرة صورة كبرية عليها 

مؤسس الصفوية و جند كذلك مرياز دمحم تلميذ " رضا عباسي " و من أبرز أساتذة الكبار مثل  

 .اخلواجة عبد العزيز 

                                                           

ساللة فارسية إختذت قزوين عاصمة هلا بدأت طريقة صوفية مث حتولت إىل دولة أشهر ملوكها إمساعيل األول (  6285- 6031) الدولة الصفوية  1 
املرجع  –أنظر قاموس املنجد )  6055لقب نفسه ابلشاه طهماس األول ، عباس الكبري إنقرض بيد األفغان  م و6244الذي احتل شريوهان عام 

( . 454السابق ص   



ومراحل تطورها هوم المنمنماتمف                                                      األولالفصل   

 20 

طفر على وشيح زاده و كان أقا كان من أعالم املصورون هبذه املدرسة أقا  مريك و سلطان دمحم م

 .1مريك تلميذا لبهزاد و من أكرب الفنانني بعده يف اتريخ التصوير اإلسالمي 

و ظهرت املدرسة الصفوية الثانية يف القرن السابع عشر حني نقل الصفويني عاصمتهم إىل أصفهان ، 

 يوسف و حيدر نقاش و و يعد رضا العباسي من أعالمها إضافة إىل زين العابدين و دمحم زمان و دمحم

 .       دمحم تربيزي و معني مظفر 

شرع فنانون هذه املدرسة يتأثرون ابألساليب الفنية العربية و يتخلون عن الكثري من تقاليدهم الفنية ، 

فقد قل إهتمام برسم املخطوطات املنمنمة ، و ظهر إهتمام ابجلدارية و صور الشخصية فقد 

ى شخص أو إثنني فقط ، كما أننا أصبحنا ال نفرق بني أشكال الذكور أصبحت املواضيع حتتوي عل

 .حيث نالحظ أنه كانت تنعدم األلوان املضيئة و كثر الرتكيز على اخلطو  اإلنسانية . و اإليناث 

و مع بداية القرن الثامن عشر بدأ التأثري األورويب يظهر حليا يف التصوير اإلسالمي ، إذ كان إيذاان 

التصوير الفارسي و لن يعد ذلك عصر فتح على شاة يف آخر القرن الثامن عشر و أول إبضمحالل 

 . 2القرن التاسع عشر و ما عمل فيه من صور زيتية كبرية فإن خصائصها أوروبية أكثر ما هي إيرانية

                                                           

. 546ص  –م  6896دار الرائد العريب . زكي جممد حسن فنون اإلسالم  1 
 2. 64املرجع نفسه ص  –دبالحي سعيد 
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على منت الرباق وهو مير فو قسماء مكة ورقة " معراج النيب دمحم صل هللا عليه وسلم إىل السماء

وهي مودعة يف مكتبة طوب قانيو ( 6346ترييز ) لنظام ( الكنوز اخلمسة)متنزعة من خمطوط 

لندن جمموعة كاير املدرسة الصفوية تربيز ( ,MS,HAMME 217) مسراي يف إسطنبول

  (6959دويل 
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( شاه طهماسى() انمة اهالش) نشأة ايران األول، ورقة منتزعة من خمطوط)بالط غيومرث

) املدرسة الصفوية، ترييز حوايل( FOL,20V)جمموعة صدر الدين أغاخان  للفردوس حنيف

6975 ،6949 .)  
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 : التصوير اإلسالمي يف تركيا 

إزدهر فن املنمنمات يف تركيب شكل خاص يف عهد اخلليفة العثماين سليمان القانوين يف القرن 

يث تكتسب مدرسة دس عشر ، ورثت هذه املدرسة فن املنمنمات من الشرق األوسط ، حالسا

التصوير الرتكية العثمانية أمهية خاصة بني مدارس التصوير اإلسالمي نظرا لطول الفرتة الزمنية اليت 

م فضال عن كثرة  68| هـ  63إىل أواخر القرن  62| هـ  8عاشتها و اليت إمتدت من القرن 

،  1ة و خمطوطات علمية املخطوطات املزوقة ابلتصاوير و إختالف موضوعاهتا ما بني خمطوطات أدبي

هذا و قد كان السالطني األتراك يستقدمون اخلطاطني و املصورين اإليرانيني لكتابة املخطوطات 

الفارسية و الرتكية و تزينها ال ننسى أن هذه  املدرسة أتثرت ابلتأثريات اإليرانية إال أهنا إستطاعت أن 

كما حظي رسم الصور الشخصية   حتقق لنفسها شخصية مستقلة ذات سيمات فنية متميزة ،

تشخيص و رعاية السالطني العثمانيني حىت أصبح مبثل أبرز جوانب النشا  الفين يف املرسم 

اليت تتحدث عن إزدهار فن التصوير يف " نعمت إمساعيل عالم " و هذا ما تؤكده أيضا   2السلطاين

ليمان األول أو سليمان س السلطانو ( م6241_ م  6282" )مراد الثالث " عهد السلطان 

و " هورانمة " و أهم مثال عن التصوير يف تلك الفرتة خمطوطني ( م  6254_ م  6211) العظيم 

 .3"سبورانمة " 

                                                           

قسم الرتبية الفنية  ( دراسة اترخيية وصفية ) احل تطوره خالل العصور التارخيية املتعاقبة م رعد مطر جميد ، نشأت التصوير اإلسالمي و مر .م  1 
.56جامعة اببل ص   

.13ص ( 5443)خليفة ، ربيع حامد ، فن الصور الشخصية يف مدرسة التصوير العثماين ، القاهرة  2 
.316ص ( 6885، القاهرة ، دار املعارف  42 طبعة) نعمت إمساعيل عالم ، فنون الشرق األوسط يف العصور اإلسالمية  3 
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 .و يتضح لنا يف املخطوطيني األسلوب الرتكي ، و خاصة خمطو  سورانمة 

يث أنه يدور حول حيث بعد هذه األخرية فريدة من نوعه من بني املخطوطات اإلسالمية عامة ، ح

وصف اإلحتفاالت اليت عقدت مبناسبة ختان إبن السلطان مراد الثالث يف ميدان أمحد و ما قامت 

به طوائف احلرفيني املختلفة من إستعراض حلرفهم و صناعتهم و من بني تصاوير هذه املخطوطات 

 .1الفريدة من نوعها تصويرة منل القرن

توضح لنا حياة السلطان و يومياته ضمن إطار طبيعي و على كما اهنا حتتوي على صور و منمنمات 

فن البوم ) سبيل املثال ، الصورة الشخصية للسطان دمحم الفاتح مبتحف طويقا يف ثراي يف اسطنبول 

 ((38*  50)و مقاسها  64صفحة رقم  5643خزانة رقم 

لس اجللسة الشرقية و و يشاهد السلطان فاتح و هو جي" سنان بك " و قد رمسها الفنان الرتكي 

يرتدي عمامة كبرية تتكون من شال أبيض و طاقة محراء حول الرقبة و الصدر و عند أطراف األردن 

 . 2فرقة حبة قصرية األردن زرقاء اللون بينما ينسدل على كتفه عباءة بيضاء اللون

على األساطري  و هذا األخري هو عكس ما عهدانه يف األسلوب اإليراين الذي يعتمد يف خمطوطاته

 اخليالية و املنظومات الشعرية و منه نتأكد أن املدرسة الرتكية إستطاعت أن حتقق لنفسها شخصية

 مستقلة
                                                           

.55م رعد مطر جميد ، نفس املرجع السابق ص .م  1 
. 55م رعد مطر جميد ، نفس املرجع السابق ص . م  2 
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أسطنبول " سامم اانمة"سليمان الثاين يالقي اهلداي مبناسبة حفل ختان ابنه اببيزيد وجهاجنهري

 .6994إسطنبول ، ( املدرسة العثمانية)مكتبة طوب قابوسراي
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 :املدرسة اهلندية 

" اببر " حسني إشويل ( دهلي _ كابول ) ظهرت املدرسة اهلندية يف القرن السادس عشر يف مدينيت 

و ) حفيد تيمور لنك على مدينيت دهلي و ال ننسى أن اهلند تزخر برتاث عريق يف فن املنمنمات 

حيث حصل أتثريا واسع للمدارس يف سائر املناطق ذات الثقافة البوذية ( بشكل عام يف التصوير 

السابقة عن أتثري املدارس اإلسالمية يف مصر و تركيا و إيران يف الفرتة نفسها ، ال سيما يف فرتة 

 .1سلطان دهلي مث تلك املستقلة عن غوجرات ، يف رجستان و مالو و جوانيور

تصوير االسالمي يف اهلند و هذا ما أدى إىل خلق ما يسمى ابلتصوير املغويل اهلندي و ميكن تقسيم ال

 :إىل مدرستني 

  املدرسة املغولية اهلندية: 

تعترب املدرسة املغولية اهلندية من أحسن املدارس الفنية و أكثرها متيزا و إنفرادا ، فقد أتثرت بشكل  

أحضر معه إىل اهلند أحسن النماذج اليت أمكنه مجعها " اببر " كبري ابلفنانني االيرانيني فقد ذكر أن 

من مكتبات أجداده التيموريني ، كما أحضر ابنه و خليفته مهايون عقب رجوعه من منفاه ابيران كال 

، و عهد عليها اإلشراف على " عبد الصمد الشريازي " و " مريسدعلي " املصورين الشهرييني   من

 .2كفوا على توضيح قصة أمري محزة ابلصوراملصورين اهلنود البالغ عددهم مخسني مصورا و الذين ع

                                                           

.  543ماراي فيتوراي فونتاان ، نفس املرجع السابق ص  1 
. 653م رعد مطر جميد ، نفس املرجع السابق ص . م  2 
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، حيث جند أن التصاوير تتمتع " مسكني " و " بزوان " و من أشهر مصوري بالد أكرب اهلنود جند 

" بسحر فائق و حيواية فياضة و يف بعض منها يسهل التفطن إىل تدخل يد الفنان اهلندي الكبري 

 .1يور أبسلوب واقعي البارع يف رسم احليواانت و ال سيما الط" مسكني 

" أكرب ممتطيا جواده يطارد الفرائس " متثل " أكرب انمة " تنسب إليه صورة من خمطوطة " بزوان " أما 

فقد كانت الصورة يف هذه املدرسة يعمل فيها أكثر من فنان ، فهي تظهر العناية ابحليز املكاين ، و 

 ان اهلادئة ، و امتد إظهار البعد الثالث ابإلضافة إىل اإلعتماد على األلو 

مطلع القرن السابع عشر زاد اإلهتمام بتصوير اللوحات الكبرية و الصور الشخصية اليت تظهر عناية 

منصور ، مراد ، عنايث ، زمانور و " ابلغة ابلتفاصيل و الزخرفة و الطيور و من أعالم هذا النوع جند 

 ".عالم علي و غريهم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.565، املنمنمات اإلسالمية ، نفس املرجع السابق ص ماراي فيتوراي فونتاان  1 
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 :بعض املنمنمات اهلندية من احلقبة املغولية 

 

فتاة مهردوخة ترمي سهمها خيرتق حلقة فوق املنارة ورقة منتزعة من محزة اتمة لندن جمموعة 

 .6924املدرسة اهلندية احلقيبة املغولية حويل ) هودن 
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 ايتور فكلندن مكتبة " أكرب انمة" رب هنر الغنججالل الدين أكرب رفقة رجاالت السالطني يع

املغولية حوايل  يةاهلندية احلقاملدرسة ( FOL 6117صMS,1896,)ومتحف ألبارت

6949. 
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  مدرسة راجبوت : 

و تعترب مدرسة راجبوت املدرسة الثانية من مدرسيت التصوير اهلندي ، اعتمدت تقاليد التصوير اهلند 

و ترجع أقدم األمثلة اليت تعرف هبا ( الجبواتن ، و نبد خاند و البنجاب ) ازدهرت يف مشال اهلند يف 

حيث خيتلف أسلوب هذه املدرسة عن أسلوب ( هـ  66 – 64) مدرسة راجبوت إىل أواخر القرن 

مبتكراهتا من  املدرسة املغولية يف إعتماد مدرسة راجبوت على تقاليد املدارس اهلندية و أساليبها و

الرسوم احلائطية الفخمة و اهتمت بوجه خاص برسم صور األشخاص و تسجيل األحداث التارخيية 

على حني اقتبست املدرسة الراجبوتية موضوعاهتا من األدب الشعري و املالحم البطولية اهلندية 

اتن ويندر خلاند و راجرب ( ) راجستاين ) الكبرية و هلذا قسمت هذه املدرسة إىل جمموعتني مهمتني 

( جامبو ) أما مدرسة ( جامبو و كنجرا ) و تنقسم هذه اجملموعة األخرية إىل مدرسة ( ابهاري 

فتنسب إليها رسوم كبرية يف متحف بوسطن و الروبوليتان ، و متثل (ابهاري )  املتفرغة من مدرسة 

أسلوب هذه املدرسة و أن ( رامااين ) حصار ألفكار و هي حقيقة من قصص امللحمة اهلندية 

إىل القرن الثامن عشر و شاع فيها رسم بعض املناظر و ( كنجرا ) الرسوم احلائطية و ترجع رسوم 

 . 1أشعار عاطفة 

و يف أواخر القرن السادس عشر ، بدأت مدارس راجبوت الفنية يف تطوير أساليبها فقد بدأت جتمع 

املغولية و الصينية و األروبية و غالبا ما كانت  بني التأثريات احمللية و األجنبية مثل الفارسية و

                                                           

. 235بل ص دمحم علي علوان القره غويل ، اثمر عبيد كاظم الشيباين ، البنية التشكيلية يف نتاجات التصوير اإلسالمي ، كلية فنون اجلميلة جامعة اب  1  
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تنشر إىل إرث احلاكم و التغريات اليت طرأت على اجملتمع و يف دار الكتب املصرية مرقعات اللوحات 

 .من الصور اهلندية 

 :و من أهم اخلصائص ألسلوب الرسم يف هذه املدرسة  

 السيمة السريعة و مبسطة . 

  منط قوي ينسق أتثريات الرسوم املختلفة. 

  يستحضر األشكال و حيرتم النسب دون اخلوض يف التفاصيل كما يفعل الرسم املغويل. 

  يتم استحضار كميات اجلسم من خالل لون خفيف من املرور من الظالم إىل الضوء أو الضوء

 .الشديد 

 

 

 

 

 



 

 

 

  :الفصل الثاني

أهم فنانين وفنانات هذا الفن 

 .في الجزائر

   التعرف على بعض الفنانات  :المبحث األول

 .والفنانين

 تحليل بعض اللوحات للفنية  :المبحث الثاني

 .للفنانات
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 التعرف على بعض الفناانت والفنانني :املبحث األول 

 متهيد 

 .سالمية دورا كبريا يف التأثري على الفن اجلزائري مبختلف أنواعهلقد كان للحضارة العربية اإل

ذلك بعد وصول الفتوحات اإلسالمية إليها و قد نشأت و فقد إعتنق سكان اجلزائر الدين اإلسالمي 

عن ذلك حضارة إسالمية حملية ابجلزائر متأثرة حبضارة العصور اإلسالمية األوىل املرتبطة  ابملشرق 

حلضارة األندلسية اليت أتى هبا املسلمون املنحازون من األندلس بعد سقوطها و سقو  العريب و كذا ا

 .1احلضارة العثمانية أيضا 

و من بني الفنون املوروثة فن املنمنمة هذا النوع من الفنون الذي يبهر العني و يسر القلب من خالل 

و غريها من ( سية ، الثقافية و التارخيية السيا) ما حتتويه من إبداع و دقة يف التعبري عن شىت املواضيع 

املواضيع اليت جتذب عني الناظر و املنمنمة تعترب جزءا من اتريخ الدولة اجلزائرية هذا الفن الذي جعل 

منه دمحم راسم فنا أصيال يعرب عن تقاليد فن عريب كان قد عفا عليه الزمن هذا ما جعلنا نتطرق إىل 

  .ت هذا الفن العريق التعرف على أهم فنانني و فناان

 

 

                                                           

. 22،ص  2002و اإلشهار الصادق نحوش ، التدليس عن الجمال ، المؤسسة الوطنية لإلتصال و النشر 
1
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 :دمحم راسم  .6

ابجلزائر العاصمة من أسرة عريقة يف ضروب الفن  6981فيفري  54ولد الفنان دمحم راسم يف 

التشكيلي ، فقد اشتهرت عائلة راسم ابلصانعات الفنية ، فقد كان أبوه علي و عمه يشتغالن 

لد و الزجاج ، و قد نشأ هو و أخوه يف هذه الورشة اليت تعمر فيها بصناعة احلرف و الزخرفة على اجل

 .1أصول الفنون التقليدية املستمدة من الفنون اإلسالمية 

 .و قد اهتم دمحم راسم بفن املنمنمات منذ نعومة أظافره و ذلك مبساعدة أسرته 

ة  التعليم االبتدائي و شهاد 6864دخل املدرسة االبتدائية و عمره سبع سنوات ، و خرج منها سنة 

" و هو مفتش يقتين املواهب الشابة ، الحظ أعمال " بروسيل ريكل " يف هذه السنة ابلذات الحظ 

الشاب إذ كان موهواب بوضوح على بقية زمالئه ، فقد كان له احلظ أن عاش طفولته يف عامل " راسم 

  لستة أطفال أربع بنات و ولدين عمر الذي كان أاب" علي " الرموز و األلوان اليت كانت بورشة أبيه 

 .2و دمحم األصغر سنا ، و كان جده أيضا يعمل يف النحت و زخرفة األاثث 

و قد كان راسم يف بداية حياته الفنية يهتم ابلزخرفة التقليدية اليت ورثها عن والده و أسرته ، و لقد  

ن اإلستعمار حياول طمس أاثر كان دائب البحث عن أصول هذا الفن املوروث عن الوالد و قد كا

احلضارة االسالمية و أتثريها على حضارة الغرب ،مركزا على أن الشعوب العربية و االسالمية شعوب 

 ال اتريخ 

                                                           

.88ص  8811إبراهيم مردوح ، الحركة التشكيلية المعاصرة بالجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،
1
 

, 22دبالحي سعيد ، دراسة فنية في المنمنمات الجزائرية ، المرجع السابق ص 
2
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هلا وال أجماد ، و  هكذا حاول االستعمار أن يدخل يف روح دمحم راسم و غريه من أبناء شعبه أبن 

م مل خيلق للفن مما كون هذا حافزا إلثبات العكس فواصل البحث و التنقيب يف الكتب العريب املسل

 .1القدمية 

هلذا السبب كانت إجنازاته حتمل . و هذا كان ابلنسبة إليه مقاومة ميكن خوضها على اجلهة الفنية 

ية ، و كان عالمات اإلبداع ، العظمة و الفخر كما كانت عليه حال اجلزائر قبل احلقبة االستعمار 

و أن يثري غريته ، جدارته و حبه ،و قد قادته لذلك قناعاته . يريد أن يوقظ كرامة الشعب اجلزائري 

العميقة النابعة من روح احلرية ، إىل لقاء شعبه و وطنه يف سبيل تصحيح اترخيها الذي حرفه 

مزينة ابملنمنمات الرائعة  االستعمار ،و بعد طول حبث عثر على جمموعة من الكتب االيرانية و الرتكية

 .و اجلميلة ، يف املكتبة الوطنية ابجلزائر 

و هكذا حتسن دمحم راسم و عزم على إبتكار فن جزائري أصيل مرتبط ابلتقاليد الفنية احمللية من انحية 

و من انحية أخرى بفن الرسم االسالمي و هكذا انشأ فن املنمنمات اجلزائري متأثرا ابلزخرفة بفن 

 .2ير اإلسالمي التصو 

حتصل على منحة دراسية مسحت له بزايرة إسبانيا فتعرف على اآلاثر اإلسالمية  6854و يف سنة 

 . 3إبشبلية و غرانطة و غريها من مدن األندلس 

 و قد عمل لفرتة طويلة كمدرس يف معهد الفنون اجلميلة ، و قد مجعت منمنماته يف عدة مؤلفات

 (احلياة اإلسالمية يف املاضي و دمحم راسم اجلزائري ) منها 
                                                           

. 81إبراهيم مردوخ ، التشكيلة المعاصرة المرجع السابق ص 
1
 

52ص-م 2002مسيرة الفن التشكيلي بالجزائر الصندوق الوطني لترقية الفنون و أدابها و تطويرها التابع لوزارة الثقافة ط   إبراهيم مردوخ ،
2
 

. 22إبراهيم مردوخ المرجع السابق ص 
3
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كما عمل يف عدة متاحف يف اجلزائر ، كما عمل يف تقسيم املخطوطات يف املكتبة الوطنية بباريس و 

قد كان له الفضل الكبري يف تكوين العديد من أجيال التالميذ الذين استطاعوا بفضل مواهبهم إىل 

 .ة  و استطاعوا احملافظة على فن راسم و أثره الوصول إىل سلم الشهر 

ارتقى دمحم راسم بعامل املنمنمة إىل األفق فأعطاها خصائص لوحة التشكيل الفين احلديث وفق قواعد 

 " .سيزان " املنظور األورويب و تقنيات النظرية اللونية اليت متيز هبا 

دمحم راسم و زوجته إغتيال بطريقة " شهيد املنمنم ال" ميالدية  6802و يف اليوم الثالثني من مارس 

 .ابجلزائر العاصمة " األبيار " وحشية يف بيتهما يف 

و فقدت اجلزائر فناان كان ال يزال معطاءا ، و لكنه ترك اآلاثر الفنية املعتربة عددا و قيمة تزين بعضها 

 .1اليوم متحف الفنون اجلميلة ابلعاصمة 

 

 : بعض أعماله 

دمحم راسم من بني الفنانني الذين سطع جنمه يف حياته و بعد مماته فبفضل نشاطه الكبري و موهبته 

النابغة اليت يتحدث عنها كل متذوق للفن اجلميل فقد ترك جمموعة من اللوحات ال تزال إىل يومنا 

 .جلزائر هذا من أمجل اللوحات الفنية و معظمها موجودة يف املتحف الوطين اب

" و كتاب " االسالم حتت الرماد " بتزيني جمموعة من الكتب مثل  6860و قد عهد إليه يف سنة 

و هو كتاب عن حياة البحار العظيم خري الدين بربروس الذي كان مسيطرا على البحر " بربروس 

                                                           

. 50ديالجي سعيد ، دراسة فنية في المنمنمات الجزائرية ، المرجع السابق ص 
1
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عمر " كما زين كتاب " سبان سعدي " املتوسط ، كما قام برسم الزخارف و املنمنمات لكتاب 

 . 1للكتاب االجنليزي" اخليام 

هذا و ابإلضافة إىل أن املتحف الوطين للفنون اجلميلة حيتوي على واحد و ستني عمال فنيا لراسم 

تضم عشرين منمنمة و هو عدد زهيد و واحد و عشرين عمال ابلزيت على القماش ، و عشر 

لرسومات على الورق فستة إضافة إىل زخارف منها تلك اليت حتتوي صفحتني من القرآن الكرمي ، أما ا

. بعض األعمال احلرفية كاألومسة و صورة زوجته على قطع الفضة و العاج و هي أربع أعمال فقط 

لكن هذا ليس إال نسبة ضئيلة من العدد احلقيقي ألعمال دمحم راسم اليت مل حتصى بعد و اليت تضمنها 

 .2اجملموعات اخلاصة و املتاحف العاملية 

أما بغرانطة  و قرطبة فاكتشف روائع العمارة اإلسالمية من مساجد و قصور و حدائق فكانت 

و  " عبد الرمحان الداخل "ة منمنمة " حديقة داخلية " مرحلته األندلسية اليت جعلته يضع منمنمات 

يف " يعقوب املنصور  أمري املؤمنني" و كذلك منمنمة  6834كذلك بتصوير قصة اإلسالم سنة 

 .3السنة نفسها 

 

 

 

 
                                                           

. 88لي ، المرجع السابق ص إبراهيم مردوخ ، مسيرة الفن التشكي
1
 

. 28دبالجي سعيد ، دراسة فنية في المنمنمات الجزائرية ص 
2
 

. 52دبالجي سعيد ، المرجع نفسه ص 
3
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 دمحم راسم ، خودات زفاف
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 دمحم راسم ، ليايل رمضان
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 دمحم راسم ، راقصتان شرقيتان
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 :سم الفنان عمر را .5

جانفي عام  4هو عمر راسم بن علي بن سعيد األخ األكرب للفنان العظيم دمحم راسم  ولد يف 

مبدينة اجلزائر العاصمة يف عائلة فنية عريقة ورثت الفن أاب عن جد ، متيز عمر راسم  6994

سن صغري ابإلجتهاد و اإلرادة القوية اليت بفضلها وصل إىل ما وصل إليه فقد ختم القرآن الكرمي يف 

 .ابإلضافة إىل ذلك هو يعترب من  أهم رجال الصحافة أنذاك 

و قد تشبع تشبعا قواي أبفكار احلركة اإلصالحية اإلسالمية حملمد عبدو و أصبح مساعدا يف الصحافة 

، و يكتب العديد من املقاالت حول الرتقيم ، فن الزخرفة العريب و املوسيقى و األغنية األندلسية و 

س جملتني اجلزائر و الفاروق كما ساهم يف عدة جماالت وطنية يف األقطار احلضارية و ندد حاول أتسي

 . 1ابلفقر و اآلفات اإلجتماعية 

 .هذا و قد كان هلذه النابغة أعماال عدة خلدها التاريخ يف شىت اجملاالت 

ريدة عربية اليت تعد أول ج" جملة اجلزائر " و " اإلصالح " فقد أصدر عمر راسم جريدة ابسم 

يصدرها جزائري و ظهر منها فقط عددان ، نظرا للعجز املادي ز فقدان املطابع و أخريا انصرف إىل 

" ابن املنصور الصنهاجي " حتت اسم مستعار هو (  6863)يف أكتوبر " ذو الفقار " إنشاء جريدة 

جرية ، و توزيعها و و كان يتحمل وحده عياء حترير فصوهلا و رسم صورها و طبعها على املطبعة احل

 متويلها ، 

                                                           

00ص  2081\ 2082جامعة أبو بكر بلقايد قسم الفنون تلمسان  –هادف نسرين ، الهوية في أعمال دمحم راسم 
1
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لكن ما أن أصدرت منها أربعة أعداد حىت أوقفها االستعمار الفرنسي نظرا إلحتداد أسلوبه إحتدادا 

 . 1الفتا للنظر

. و كونه حافظا للقرآن الكرمي و خطاطا من الدرجة األوىل فنجد ملسته اإلبداعية يف هذا اجملال أيضا 

فمن أعماله اخلالدة كتابته للجزء األخري من القرآن الكرمي خبط مغريب أنيق و قد طبعه يف مطبعة 

 . 68402الثعالبية لصاحبها ردوسي قدوز و ذلك سنة 

" مدرسة للزخرفة و فن املنمنمات " فقد حالف احلظ الفنان الكبري و قام إبنشاء  6838أما يف سنة 

الكثري للفنانني و حميب الفن العريق و بعد حياة كلها إجتهاد مليئة حبب  اليت استطاع من خالهلا تقدمي

الوطن و الكفاح و حب الفنون انتقل إىل رمحة هللا الفنان القدير ، الصحفي الشجاع ، املكافح يف 

، خملفا ورائه اترخيا عظيما أعمال ال تزال إىل يومنا هذا  6828فرباير  63سبيل رقي هذا الوطن يوم 

 .ا امسا ال يزال راسخ يف أذهانينا خملف

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 22،  22ائرية ، المرجع السابق ص دبالجي سعيد ، دراسة فنية في المنمنمات الجز
1
 

. 25إبراهيم مردوخ ،مسيرة الفن التشكيلي الجزائري ، ص 
2
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 :بعض أعمال عمر راسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زخرفة نباتية ابخلط الكويف املغريب
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 زخرفة هندسية ابخلط الكويف املغريب
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 ة ابخلط الكويف املغريب االندلسيزخرفة هندسي
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 :دمحم متام  .3

يف حي القصبة العتيق هو فنان له عدة مواهب  6862فرباير عام  53ولد الفنان اجلزائري دمحم متام يف 

زف على برع فيها منها فن املنمنمات و الزخرفة العربية اإلسالمية و التصوير ابلزيت ، ابإلضافة إىل الع

العود و القيتار ، نشأ دمحم متام يف بيئة فنية و اليت كانت سببا يف أتلقه و إبداعه ، فمنذ صغره ظهر حبه 

 الشديد إىل 

 .الفن التشكيلي 

انتسب دمحم متام إىل مدرسة الفنون اجلميلة فأظهر تفوقا ملفتا لإلنتباه مما جعل احلاكم الفرنسي ملدينة 

حيث  6831ه اإلنسياب إىل املدرسة العليا للفنون الزخرفية يف ابريس عام اجلزائر مينحه منحة خولت

احتك خالل انتسابه هلذه املدرسة برواد املدارس الفنية احلديثة يف أورواب ، مكث دمحم متام بعيدا عن 

 سنة قضاها يف فرنسا ليعود بعد مدة طويلة إىل وطنه و ينتج أعماله الرفيعة اليت تصور 50الداير مدة 

 . 1املناظر الطبيعية و احلياة اإلجتماعية 

 .و قد شارك الفنان اجلزائري يف عدة معارض عاملية 

 :و قد أصبح مديرا ملتحف الفنون القدمية حبديقة احلرية ابجلزائر ، و له عدة أعمال مشهورة نذكر أمهها 

  لوحة األمري عبد القادر و انبليون. 

  اللوحة املسماة بقصة املرأة. 

  لوحة املرأة ذات الكتاب. 

                                                           

http://wwdjazairess.com/elmassa2012-07 
1
 

http://wwdjazairess.com/elmassa2012-07
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  لوحة الرجل األزرق. 

  لوحة الرباق. 

  لوحة آايت قرآنية ابخلط املغريب. 

  لوحة داي اجلزائر. 

 م 6899و تويف هذا الفنان الرائع الذي ال يزال امسه مرسوخ يف ذاكرة اجلزائريني و غري اجلزائريني سنة 
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 :بعض أعمال دمحم متام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحة املطرز
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 لوحة الفارس
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 لوحة األمري عبد القادر وانبليون
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 :سليمة بن زينب 

 :السرية الذاتية 

 سليمة بن زينب : ب اإلسم و اللق

 ابتنة ، اجلزائر ،_ بثنية العابد  6883مارس  9:اتريخ و مكان اإلزدايد 

 .جزائرية : اجلنسية 

 .حاصلة على شهادة ماسرت علم النفس :املستوى الدراسي 

 .ابتنة ، اجلزائر _3، ع  32حي جبايلي رقم  3محلة : العنوان 

   com.gmail@Zineblima1993  :الربيد اإللكرتوين 

 :أهم اجلوائز 

  روابح ابتنة  –املرتبة الثانية يف اخلط الديواين يف املعرض املقام ابملركز الثقايف اإلسالمي دمحم الطاهر. 

 . 5464اخلاص بفن اخلط العريب و الزخرفة اإلسالمية 

 بسكرة  –عريب اجلائزة الثانية وطنيا يف اخلط الديواين يف مسابقة األايم الوطنية السابعة لفن اخلط ال– 

5461 . 

   اجلائزة األوىل يف اخلط الديواين يف مسابقة الورشة الوطنية الثانية عشر لفن اخلط العريب طبعة اخلطا

 . 5460 –سيد إبراهيم علي 

  5469اجلائزة الثانية وطنيا يف الزخرفة اإلسالمية صالون ابتنة . 
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 :الورشات 

 ول كيفية عمل وحدة زخرفية بكل مراحلها انتهاءا ابللوحة ، و كذا كيفية عمل بعض تقدمي ورشة ح

 . 5468اجلزائر العاصمة  –الضفائر يف امللتقى الوطين للخط و الزخرفة اإلسالمية جبيجل 

  5464املعذر يف اخلط الديواين  –مروانة  –نقاوس  –أريس : ورشات مقامة يف خمتلف الدوائر . 

 CASLامة ورشات يف إيطار اجلمعية الثقافية لتبادل اللغات يف ايطار فعاليات  يف املشاركة و إق

 . 5464بالدك يف والية ابتنة يف اخلط الديواين 

 :أهم املشاركات 

  ، 5464الصالون الوطين األول للفنون اإلسالمية ابتنة . 

  ، 5464معرض اخلط العريب جلمعية املرسي . 

 5462اخلط العريب ابملدية ،  الورشة الوطنية العاشرة لفن . 

  ، 5462الصالون الوطين الثاين للفنون اإلسالمية ابتنة . 

  5462املهرجان الدويل للزخرفة اإلسالمية و املنمنمات بقسنطينة عاصمة الثقافة العربية . 

  5461املشاركة يف مسابقة األايم الوطنية السابعة لفن اخلط العريب ببسكرة . 

 أفريل  61مبناسبة يوم العلم  6ت على مدار أسبوع يف املكتبة املركزية اجلامعية ابتنة املشاركة يف ورشا

5461. 

  5461املشاركة يف الطبعة الرابعة للصالون الوطين للفنون اإلسالمية جلمعية املرسي بباتنة. 

  5461املشاركة يف الورشة الوطنية الثانية عشر لفن اخلط العريب . 
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  5461 - 5468املشاركة يف الصالون الوطين الثاين و الثالث لفن اخلط العريب جبيجل . 

 مات مبستغامن املشاركة يف الطبعة األوىل و الثانية لصالون اخلط العريب و الزخرفة اإلسالمية و املنمن

5469 -5468    . 

 :بعض أعمال سليمة بن زينب 
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 سلمى أنفيف  

 :السرية الذاتية 

 .سلمى أنفيف : اإلسم و اللقب 

 .ابتنة  –أبريس  6896| 65 | 63:اتريخ و مكان اإلزدايد 

 .جزائرية : اجلنسية 

  .ابتنة  –أريس  268رقم  51 عمارة. حي أول نوفمرب  :العنوان 

  Simarasimara3@gmail.com:الربيد اإللكرتوين 

 :املؤهالت العلمية 

    شهادة الليسانس يف األدب العريب. 

  منمنمات  –الشهادة الوطنية للفنون اجلميلة اختصاص. 

 :أهم املشاركات و املعارض 

  ابملدية  5449املهرجان الدويل للزخرفة و املنمنمات. 

 5464 \ 5448نمات ابلعاصمة املهرجان الدويل للزخرفة و املنم . 

   5465 \ 5466املهرجان الدويل للزخرفة و املنمنمات بتلمسان . 

  5463الصالون األول للزخرفة بورقلة  . 

  5463املهرجان الدويل للزخرفة و املنمنمات بتلمسان . 

  5463املهرجان الدويل للسماع الصويف بسطيف . 
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  5464\ 5465العريب ابملركز اإلسالمي ابتنة معرض اخلط . 

   5464املهرجان الدويل للزخرفة و املنمنمات بتلمسان . 

  5464الصالون الوطين األول للفنون اإلسالمية ابتنة . 

  5464الصالون الثامن للفنون التشكيلية بتبسة . 

  5462الصالون الثاين للفنون اإلسالمية بباتنة . 

 لثقايف لوالية ابتنة بقسنطينة عاصمة الثقافة العربية يف إطار املهرجان الثقايف احمللي املشاركة ابألسبوع ا

 . 5462للفنون و الثقافات الشعبية ابتنة 

 :أهم اجلوائز 

  5463اجلائزة الثانية دوليا يف الزخرفة ابملهرجان الدويل للزخرفة و املنمنمات بتلمسان . 

  5462الثاين للفنون اإلسالمية بباتنة اجلائزة األوىل يف الزخرفة ابلصالون . 

  اجلائزة التشجيعية يف الزخرفة اإلسالمية ابملهرجان الدويل للزخرفة و املنمنمات و اخلط العريب ابجلزائر

5461 . 

  اجلائزة الثانية مبسابقة الزخرفة اإلسالمية اليت نظمها النادي اجلزائري للخط و الزخرفة    . 
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 :بعض من أعمال الفنانة سلمى أنفيف 
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 :السرية الذاتية 

  معلومات شخصية: 

 .حبري  :اللقب 

 زينب :االسم

 .واد البارد سطيف اجلزائر  6898| 66|  62: اتريخ و مكان االزدايد 

 .متزوجة : احلالة املدنية 

 .جزائرية : جلنسية ا

  zinebminiature@yahoo.fr  :الربيد االلكرتوين 

  املستوى التعليمي و التكوينات الفنية: 

  فن إسالمي ختصص منمنمات و زخرفة : دارسة يف املدرسة العليا للفنون اجلميلة اجلزائر العاصمة. 

 الزييت على يد فنانني عامليني  ورشات تكوينية يف جمال املنمنمات و الزخرفة و اخلط العريب و الرسم

 .الصني ، إيران ، تركيا ،أندونيسيا و فرنسا 

 

  اخلربات الفنية و الشهادات التكرميية: 

  جدارايت فنية يف شركة لواي إلنتاج احلليب اجلزائر. 

  5464-اخلط املعاصر  –شهادة شرفية مبناسبة املشاركة يف املهرجان الثقايف الدويل للخط العريب. 

  5464شهادة شرفية مبناسبة املشاركة يف املهرجان الثقايف الدويل للمنمنمات و الزخرفة . 
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  5464جائزة يف الفنون التشكيلية مبناسبة إحياء ذكرى استقالل اجلزائر سطيف . 

  5462جائزة جلنة التحكيم يف الصالون الوطين الثاين للفنون اإلسالمية بباتنة . 

 املنتج دمحم السعيد ) جناز ديكور أفالم قصرية شركة اإلنسانية لإلنتاج السمعي البصري اجلزائر ا

 (.بوقايس

  5462نيل املرتبة الثالثة يف املهرجان الثقايف الدويل للمنمنمات و الزخرفة بقسنطينة . 

  5462 –الشباب و الذاكرة  –اجلائزة األوىل يف املسابقة الوطنية للفنون التشكيلية . 

  5462تكرمي من طرف وزير اجملاهدين لنيل املرتبة األوىل يف املسابقة الوطنية للفنون التشكيلية . 

  تصميم جمموعة من الطوابع الربيدية مع وزارة الربيد و املواصالت . 
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 :بعض أعمال الفنانة زينب حبري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحة فرحة
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 لوحة العاصمية
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 :حتليل بعض اللوحات للفنية للفناانت :املبحث الثاين 

 تفصيلة من لوحة الزخرفة

 :حتليل لوحة الزخرفة 
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 :بطاقة فنية 

 .زخرفة إسالمية : اسم اللوحة 

 .يمة بن زينب سل: اسم الفنان 

 . 5469:اتريخ اللوحة 

 .ورق طبيعي مشعر مقهر ابلنشاء : نوع احلامل 

 .بودرة الذهب +  poster colorألوان قواش  :التقنية املستعملة 

 . 24 \ 24مشسة دائرية  :حجم و شكل اللوحة 

ق أستعمل بكثرة لعملها التصميم الدائري و جند اللون األزر " سليمة بن زينب " لقد إختارت الفنانة 

يف اللوحة الفنية ، ألنه لون قريب للعني و النفس حيث له خاصية متيزه عن غريه من األلوان حيث 

يشعر الشخص عند مساعدته إىل راحة نفسية عميقة على غرار األلوان األخرى املشعة اليت تعطي 

 .كما أن هذا اللون سيشاهد بكثرة يف الطبيعة .إضاءة قوية إىل العني 

املالحظ أن اللوحة تقوم على مبدأ التناظر و التكرار هذا األخري الذي يستمد من الطبيعة و الذي و 

 يعترب مصدر إهلام كل فنان مسلم و أساس علمه و حمور تفكريه و من هذه الطبيعة اليت خلقها هللا 



هذا الفن في الجزائر أهم فنانين وفنانات                                              الثاني  الفصل   

 65 

و هذا التكرار يضيف إىل اللوحة الفنية سرية . ته سبحانه و تعاىل كانت مشاهدته و تعبرياته و إبداعا

خاصة ابإلضافة إىل أن واسطة التكرار إستطاعت الفنانة ملء املساحة و قد وفقت فنانتنا يف اختبار 

األلوان املناسبة للوحة إذ أعطت نوعا من السكون إىل لوحتها كما أهنا تفننت يف رسم العناصر النباتية 

 . رائع  اليت متتاز بدقة و نظام

 تفصيلة من لوحة مشسة

 :حتليل لوحة مشسة 
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 :بطاقة فنية 

 .مشسة  :اسم اللوحة 

 .سلمى أنفيف : اسم الفنان 

 .أشهر  4دامت  5461 :اتريخ اللوحة 

 .ورق مقهر  :نوع احلامل 

 .ألوان زيتية  :التقنية املستعملة 

 .دائرية   :الشكل 

الشمسة " الفنانة سلمى أنفيف لعملها التصميم الدائري و هو ما يسمى يف جمال الزخرفة  لقد اخرتت

ذلك ملا لدائرة من احاءات ، فالدائرة متثل دائرة الفلك و مسار الكواكب و تعاقب الليل و النهار " 

دة وحدات مستم 9أقسام أو ابألحرى  9، و مرور األايم و الشهور و السنني قسمت الدائرة إىل 

و مركز كل ذلك ،   »و حيمل عرش ربك فوقهم مثانية    «هذا الرقم من أبواب اجلنة قول هللا تعاىل 

 .و مبدؤه هو نقطة هو نقطة هندسة يتصورها العقل و ال تراها احلواس 
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، و جند أن اللون الذهيب أحيطت املساحة املركزية وحدات ذهبية اللون ترسل ألعيننا بريقا و ملعاان 

 .استعمل سخاء يف الفن اإلسالمي ألنه لون يسلب األشياء أجسامها 

لون له بريق سحري من شأنه أن خيرج اإلنسان من الواقع االفرتاضي ، و يرفعه للسماء أو اجلنة ، و 

ال يشاهد يف  هي غاية الغاايت يف العقيدة اإلسالمية كما أن هذا اللون ال يعترب لوان يف ذاته ألنه

  .الطبيعة

ملا يف ذلك ( األزهار ، أوراق ، أغصان ، براعم ) و املالحظة على التصميم تكرار العناصر الزخرفية 

دالالت رمزية فالتكرار فسر أبنه سعي مستمر حنو هللا الذي منه و إليه تنتهي املسببات و هذا التكرار 

ال ثقل أو ضعف به بل تكرار متجددة و غري ممل ، ال يقلل من قيمته و مجالية الزخرفة العربية ، ف

فالتكرار ظاهرة كونية تتجسد بتوايل الليل و النهار و الفصول األربعة  و األايم و الشهور ، و تعاقب 

الشمس و القمر و تتجسد هذه الصفة أيضا يف بعض الظواهر البيولوجية ، كضرابت القلب ، و ال 

 .ة و الصوم ننسى الظواهر اإلميانية ، كالصال

التكرار يف هذا التصميم كان وسيلة لزايدة إثراء الشكل فلوحدة الزخرفية إذا رمست تصبح مجيلة ، و 

 .إذا تكررت  أصبحت ثرية يف شكلها و هكذا متكنت الفنانة من ملء املساحة و السيطرة عليها 

هندسية متثلت يف  اكتسى هذا التصميم حلة مجيلة من زخارف نباتية زهرية ، و حمورة و زخارف

 .السالسل أو ما يعرف أيضا ابلزجنيل 
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أضفت هذه األخرية متنفسا للتصميم ، و جاءت هذه الزخارف متناغمة مع األلوان اهلادئة متثلت 

ة ابألزرق و درجاته و األلوان احلارة بصفة قليلة ابألزهار و رنني التصميم من اخلارج بشرفات بسيط

 . فأصبح بذلك عمال فنيا ، جيلب االحرتام و التقدير

 تفصيلة من لوحة جتهيز العروس

 :حتليل لوحة جهاز العروس 
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 :بطاقة فنية 

 .جتهيز العروس : اسم اللوحة 

 .حبري زينب : اسم الفنان 

 .5454وان ج 69 :اتريخ اللوحة 

 .ورق كونصو ملون : نوع احلامل 

 .ألوان قواش : التقنية املستعملة 

 .سم  68|  51مستطيلة الشكل حجم : حجم و شكل اللوحة 

العمل الفين ينتمي اىل مايسمى بفن املنمنمات التقليدية املعروفة عند االوائل كالواسطي وهبزاد،عملت 

و املوضوع يعاجل مناسبة مهمة يف حياة الفتاة ( كلهم نساء)فيه اطار مزخرف وثالثة شخصيات

والعمل فيه ثالث نساء بوضعيات خمتلفة  الواقفة واجلالسة على الكرسي .اجلزائرية وهي جتهيز العروس 

واجلالسة على االرض ،نالحظ منظر البحر وغمارة على اغلب املكان املوجودين فيه هو القصبة،كما 

العلى والقبة واملصباح يف ناظر ماعدا النسوة ، نالحظ املزهريتني ىف انالحظ املنظر العام للوحة فيه ت

الوسط ونالحظ عناصر النسوة وضعتهم يف كتلة بصرية واحدة اي حجم واحد بواسطة التالصق 

 ابملالبس 
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ة يف اللوحة وهي وهذا ذكاء منها لكي اليكون فراغ بني الكتل البصرية وهبذا تبني لنا نقطة مهم

التعاون على جتهيز العروس حىت وان كانت غري مقصودة،وقد ركزت على املالبس التقليدية  

للعروس و املصفيفني هلا وحىت اجملوهرات تقليدية حىت الصندوق اخلشيب املوضوع على االرض 

 وحىت يف وظفت اللون الذهيب يف  االطار الزخريف فنية قيمة العمل تزيد ،ولكنامللوء ابلذهب 

 وسط اللوحة الفنية يتواجد ماء الذهب فهذا قد منحها بريق جعلها تبدو مميزة   

ومن النقاط املهمة الىت الميكن ان منر دون التطرق هلا هي إمهال البعد الثالث                   

لذهيب خاصة يف رسم األرضية وكأن شكلها مرسوم من األعلى ،أما ابلنسبة  لأللوان إضافة لون ا

وكذلك جند مزيج بني أللون احلارة والباردة يف إلطار الزخريف و أيضا يف تلوين املالبس ، كما 

نالحظ ان اللون الفاتح ابلنسبة لألزرق واألخضر حمصور بني األسود وتداخله مع 

 .        الزخرفة،ابلألضافة إىل وجود تناسق من الداخل ومن اخلارج
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 أو راجاسثاينراجبوت لوحة 

 



 

 

 

  
 

 

  الخاتمة
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احلمد هلل الذي بنعمته استطعت أن أمت هذا البحث املتواضع و توصلنا إىل مجلة من النتائج أمهها أن الفناانت 

 اجلزائرية،تجزأ من الساحة الفنية فقد ًأصبحنا جزءا ال ي اإلبداعية،استطعن أن يثبنت أنفسهن و مهارهتن و قدرهتن 

و حصدت الكثري من اجلوائز داخل  دولية،فقد كان هلم مشاركات كثرية يف عدة مهرجاانت و ملتقيات وطنية و 

الوطن و خارجه ، فقد استطعنا بفضل الشغف و اإلبداع الذي يتمتعن به أن يلفنوا النظر بواسطة لوحات رائعة 

 .جلزائر يف عدة أماكن اجلمال استطاعوا أن يشرفوا ا
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