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 تقدير شكر و
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إلى هي هن أحق بهذا إلى قذوتً فً الحٍاة و 

و الحناى والذتً الغالٍت التً  هنبع العطف

لن تبخل علً هً و والذي الذي تعب كثٍزا فً 

 سبٍل تثبٍتً على خطى النجاح.

)عقٍلت، عبذ  كاهل أفزاد عائلتً الطٍبت ىإل

ٌي، ف"، الطاهز، سٍف الذ  الزؤوف "خزٌ  

ذ طه، هبت الزحواى، ادم حبٍب هحو  بىثٍنت، 

  ذ(هللا، هحو  

 

بىحزٌز إلى أعز األصذقاء سنذي الوعنىي: 

حاجً ٌحً ـ كىراك هحوذ األهٍي ـ هختار، 

 العقلً ـ غلىج السعٍذ.

 إلٍكن كلكن أصذقائً هذٌت شكز و عزفاى
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منذالقدـكافففالتصكيرمفبيفأىـالممارساتالتياشتغؿعمييااإلنسافالقديـكنكعمف
فجسدىا ارتبطتبمجتمعو التي العادات مختمؼالطقكسك ك اليكمية الحياة مظاىر عف التعبير

انتقاىامفبجممةمفالدالئؿكاإلشاراتالتيأرادالتعبيرعنيابتكظيؼمختمؼالخاماتاألكليةالتي
الطبيعةكعبرعنيابكسائؿكتقنياتبدائيةنابعةمفالتجارباليكميةخالؿفتراتمفالزمف.

تكفف لـ ك القديـ، منذ المعنى إيصاؿ في المغاتبالغة أقكل ك أىـ مف البصرية المغة
الطاسيمي منطقة لنا حيثتقدـ القدـ الممارساتمنذ عفناجر-الجزائرفيمنألعفىذه نمكذجا

مدلقدـالفنكفكعراقتيابالمنطقةكىكماتؤكدهكذلؾالقطعاألثريةالمكتشفةبالمكقعاألثرم"عيف
الحنش"ببمديةالقمتوالزرقة)كاليةسطيؼ(،ككذاجممةمفاألحجارالمنقكشةالتياكتشفتبمنطقة

طفبالنماذجالفنيةالقديمة.تيغنيؼبكاليةمعسكركىكمايبرزلناثراءمختمؼمناطؽالك

تبرزلنامختمؼالفتراتالزمنيةمدلتطكرالمغةالبصريةداخؿالكطفخالؿفتراتمتعاقبة
ميواآلف،لكفىذامفالزمفكالتيشيدتتطكرامفمرحمةإلىأخرلحتىكصمتإلىماىيع

ىكداخميكمنياماىكخارجي،مفالعدـبؿىككليدعدةعكامؿكمؤثراتمنياماالتطكرلـيأت
ك العثماني باالنتداب مركرا فترات؛ عدة في بالدنا شيدتيا التي الغزك حمالت ظؿ في خاصة

االستعمارالفرنسيككصكالعندالتجاربكالخبراتالتياكتسبياالفنافالجزائرمالمعاصر.

 ك امختمؼتنكعت الفنكف مجاالت تنكع حسب الخبرات ك عرفتياالتجارب التي لبصرية
كردفعؿ الجزائرخاصةفيظؿاالستعمارالفرنسي،أيفجاءتالفنكفالبصريةبمختمؼتكجياتيا
آليعفاالفتراءاتكدحضالتزييؼالتيأرادتمفخاللوالسمطاتالفرنسيةطمساليكيةالكطنية

الفنكف لعبت قد ك الفرنسي، االستعمار مرحمة ى خالؿ دكرا التكثيؽالتشكيمية ك التأصيؿ في اما
لمعاداتالسميمةالتييتميزبياالمجتمعالجزائرمالمحافظ.

لقدتطكرالففالتشكيميالجزائرممفففشعبكمتقميدمكانتغاياتوكظيفيةفيمعظمياإلى
حممتففيحمؿرسالةمكجيةنحكالجميكرالذمتباينتردكدأفعالومابيفاألعماؿالمنجزةكالتي

الفكرمالمتبايفلتصؿإلىمرحمة التنكعالثقافيك إشاراتسايرتالتعاقبالزمنيككذا دالالتك
المعاصرة.
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شكمتىذهالمرحمةنكعامفالحاجزمابيفالفنافكالمتمقيعمىحدسكاءفكثيرامانالحظ
لمفن القكم الحضكر يميزه الذم الفني اإلنتاج المتمقيعف الجميكر المسببغياب يككف قد ك اف،

الرئيسيلوعدـكجكدثقافةبصريةمعاصرةتسيركفؽنيجالمعاصرةالذمتتخذهبنيةالعمؿالفني.

رسالةك بغيابأدكاتمحددةكمعينةلتحميؿالعمؿالفنيالمعاصرالذماليحمؿعمىالعمـك
مؿالفني،كىذالماتمثموبنيةمحددةككاضحةكىكماترتبعفذلؾكجكدىكةمابيفالمتمقيكالع

المكحةالتشكيميةمفمربطالفرسفيعمميةتمقيمختمؼالرسائؿالبصريةالمكنكنةفيالعمؿالفني.

معاىد مف عامة الفنكف ميداف في الكصية الجيات تتخذ لـ االضطرابات ىذه ظؿ  في
التمقي،أمإجراء كجامعاتكجمعياتثقافيةكماإلىذلؾبصفتياالطرؼالرئيسيفيإنجاحعممية

المسطرةقصدكضعخطةدراسيةتتضمفإبراز عطاءطرؽتحميؿ فعميضمفالمناىجالدراسية كا 
الع داخؿ المتضمنة التشكيمية القيـ مفخالؿ كشؼمضامينيا ككيفية المعاصرة الفنية مؿاألعماؿ

معاصر. الفني،كىكماينتجعنواكتسابفكرفنيبصرم

مماالشؾفيوأفبنيةالمكحةالتشكيميةالمعاصرةفيالجزائرتسيركفؽمدارسالحداثةك
كمابعدالحداثةالتيانبثقتىياألخرلعفعدةنظرياتفمسفيةأبرزىانظرية"الففلمفف"،كىكما

 البصرية،أدلإلىحدكثأزمة التجربة لمتشكيميكذاتية الميكالتالغامضة إلى بالنظر التمقي في
فالفنافيرسـألجؿالرسـقصدإثارةالمتعةمعإىماؿالمكضكعفيبعضاألحيافكمنوعدـاالىتماـ

.كمحاكاةكمختمؼالقيـالتشكيميةبالبالغةالتشكيميةكمقكماتيامفشبو

كاختيارهكمعالجةجكانبوجاءانطالقامفرغبةمنافيدراسةكإفالتطرؽإلىىذاالمكضكع
تطكيرالمعارؼالمتعمقةبالفنكفالتشكيميةالمعاصرةفيالجزائر؛كمنوفؾشفراتبنيةالعمؿالفني
األمرالذمسيمكننامفمحاكلةتحسيفمستكلالفكرالفنيلدلالمتمقيمماسيسمحبخمؽاالنفتاح

نكفالتشكيميةالمعاصرةكالتعريؼبالففالتشكيميالجزائرمالمعاصر،كىكالمكضكععمىمياديفالف
اتالتشكيميةالمعاصرةالذميربطإلىحدماالحركةالتشكيميةالمعاصرةفيالجزائربمختمؼالحرك

إشكالية بنية الموحة التشكيمية المعاصرة و كمفىنااستنبطناعنكافالدراسةالمكسكـبػ"،فيالعالـ
لنمقيالضكءعفمساراتالفنكفالتشكيميةداخؿالكطفخالؿفتراتخمتمف،"التمقي في الجزائر
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كمفثمة،الزمفحتىكقتناالحاضرمعمحاكلةإلعطاءآلياتميسرةلتحقيؽعمميةالتمقيمستقبال
اإلشكاليةالمطركحةكاآلتي:كانت

اإلشكاؿ؟بنية العمل الفني التشكيمي المعاصر عمى عممية التمقي كيف تؤثر •  ىك ك
ىذااإلشكاؿالذمبدكرهتتفرعمنوأسئمةمحكريةىي:؛مكضكعياالجكىرمالذمتستمدمنوالدراسة

قكاميا؟األكلىالتياستمدتمنياالفنكفالتشكيميةالمعاصرةاإلرىاصاتىيما• 

؟فيالففالتشكيميماالمقصكدبالمعاصرة• 

ماىكالدكرالذمتمعبوالعناصرالتشكيميةاألكليةفيإنجاحعمميةالتمقي؟• 

 لقد كىما:ك أال المكضكع طبيعة حسب أساسييف منيجيف عمى ىذه دراستنا في اعتمدنا
المنهج التاريخي االسيميائيالمنهجك طريقة مع تماشيا ىذا ك جنب، إلى معجنبا لتعامؿ

كاف لذا دراسةالمضمكف، عمى ترتكز كصفية نظر كجية مف الزما التاريخي بالجانب اىتمامنا
التيمفخاللياتـبناءتصكرلممكضكعبقالبوالحاليكيتنكع،كاألعماؿالفنيةمفمختمؼالنكاحي

كثيؽلياكبتنكعكتعددمجاالتالففالتشكيميداخؿالكطفكالتينالحظنقصافادحافيمجاؿالت
الجزائرمعمى الفنيةكالذممفشأنيـترقيةالحسالفنيلمفرد غيابشبوكميلمنقادعفالساحة

غرارباقيأنحاءالعالـ.

تكجدجممةمفاألبحاثالتيتناكلتجماليةالفنكفالبصريةالحديثةكالمعاصرةفيالفنكفك
البصريةالمعاصرةبالجزائرنذكرمنيا:

الجمالية في أعمال الفنان التشكيمي الجزائري "محمدالقيمالمكسكـبػ)لسميمة بن مخموفبحث-
بمقايدخدة بكر أبك جامعة التشكيمية، الفنكف تخصصدراساتفي الدكتكراه شيادة لنيؿ المقدـ ،)"

.2012تممساف،
- "بومانة سنية ساميةبحث عنكاف: ي لدى الجمهور العالقة المسرحية و جمالية التمقتحت

جماليةالجزائريالمسرحي منظكر مف الجزائرم تخصصالمسرح الماجستير شيادة لنيؿ المقدـ ،"
.2002التمقي،جامعةكىراف،

بعدمافنونفيالتمقيكالتذوقإشكالية(:زهراء هادي كاظم/رؤى صادق محمود العكامبحثلػ)-
.2012الففالمفاىيميأنمكذجا"،بحثمنشكربمجمةجامعةبابؿبالعراؽ،؛"الحداثة
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- بحث تقديـ: شيادةالغيابوالتجميبينالمتمقي"بعنكاف:بوخاللخضرمف لنيؿ المقدـ ،"
.2012بيفالقديـكالحديث،جامعةأبكبكربمقايدػتممساف،األدبيةالماجستيرتخصصالدراسات


 فيىذهالدراسةعمىجممةمفالمصادركالمراجع،الممتقيات،المجالتالعممية،كقداعتمدنا

المقابالتالشخصيةمفاجؿتجميعالمعمكماتالالزمةكالمتنكعةخاصةمنيا:
بيركت،لبناف، ،دارصادر،02/13لسافالعرب،مججماؿالديفأبكالفضؿمحمدبفمنظكر،*
.01،1220ط

.1222الحركةالتشكيميةالمعاصرةبالجزائرالمؤسسةالكطنيةلمكتاب،*إبراىيـمردكخ،
.01،2000*إبراىيـمردكخ،مسيرةالففالتشكيميالجزائرم،المؤسسةالكطنيةلمكتاب،ط

،01،دارالغرباإلسالمي،بيركت،لبناف،ط2أبكالقاسـسعداهلل،تاريخالجزائرالثقافي،ج*
1222. 

* Anne-Catherine Benchelah, Fleurs du Sahara, Voyage ethnobotanique avec 

les Touaregs du Tasili, Paris, 2000. 

 * Djamila Flici-Guendil, Diwan Al-Fen, Dictionnaire Des Peintres Sculpteurs 

et Designers Algériens, Algeria, ANEP 2007.   

 * Lhote H, « Les Gravures Rupestres de l’Atlas Saharien, Monts des Ouled 

Naïl et Région de Djelfa », Office du Parc National du Tassili, Alger, 1984. 

          

البحثيناتالفياكاجيتناصعكباتخالؿمسارككؿباحثفيميدافالفنكفالتشكيميةالجزائريةعمىاخ
خاصةفيمايمي:ىذاتتجمى

قمةالمادةالعمميةبمختمؼأصنافياكالمتخصصةفيىذاالمجاؿعمىالمستكلالداخمي. •

عدـتكاجدأبرزالفنانيفالمعاصريفداخؿالكطفإلجراءدراسةميدانية. •

الحكاركاإلدالءبالمعمكماتكالمعطياتالالزمة.عدـتجاكببعضالفنانيفكمنوغمؽباب•

عرقمةبعضعائالتالفنانيف)الراحميف(عفمديدالعكففيإتماـأبحاثحقةمفخالؿعدـاإلدالء•
بالتصريحاتالكافيةكعدـتمكيننامفاالطالععمىاألرشيؼالخاصبالمعنييف.
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يكى كانتالصعكباتالتيأعطتنا يمكفتحقيقوكميما إلىأبعدما دفعةقكيةلممضيبدراستنا
تائجالمتكصؿإلييافاألكيدأفبحثناىذاقدأغفؿعفغيرقصدجكانبأخرللـنتمكفمفالكصكؿالن

إلييا.

قد عفالتساؤالتالسالفةك اإلجابة ىذالذكرتطمبتمنا دراستنا فصكؿتقسيـ إلىثالثة ه
كافكاآلتي:؛مقدمةطبعابعد

تطرقناإلىالجانبالتاريخيفينشأةالفنكفالتشكيميةداخؿالجزائرمستيالالفصل األولفي
ذلؾبتصحيحبعضالمفاىيـالخاطئةالتيتداكلياعديدمفالباحثيفعفالبدايةالفعميةلمففالتشكيمي
ببعضالمحطاتالتيأحاطتبالتككيفاألكليلمحركةالتشكيميةلنستذكرسيرأىـ الجزائرم؛مركرا
التشكيمييفالذيفساىمكافيبركزمالمحتشكيميةجزائريةخالصةمنيـالفناف:أزكاكمعمرم،محمد

راسـ،مصطفىبفدباغكآخركف.

فكانتالدراسةأكثرتعمقالتشمؿالمفيكـالجديدلمفنكفالبصريةالمعاصرةالفصل الثانيأما
الجديدةكالتيالزلتمتعمقةبتكظيؼقيـ اليكيةالكطنيةفيبناءالعمؿالفنيالنيائيالذمبحمتيا

بالمكركثالثقافي التمسؾ ك األصالة عف تعبر نكية ذك جديد بكجو الجميكر عمى يطؿ ما كثيرا
لندرس فنانيفجزائرييفمعاصريف، ذلؾمفخالؿنماذجفنيةلعدة لمشعبالجزائرم،حيثكضحنا

لنركز الففالمعاصركفمسفتو التمقيككذلؾأكجو التيتحكمياضكابطتحدثآلياتوعمىمفيـك
عنياعدةفالسفةتطرقناغمىبعضيـ.

لدراسةتطبيقيةلبعضالنماذجمفاألعماؿالفنيةالجزائريةالفصل الثالثفيحيفخصصنا
المعاصرةكفؽالخطكاتالمنيجيةلمتحميؿالسيميكلكجيلمختمؼمفرداتالنظاـالتشكيميفيالعمؿ

الفنيكالعناصرالتشكيميةاألكليةفيبناءالعمؿالفني.

منوتقديـمقترحاتلتفعيؿكإثراءفقدتطرقتفيياإلىتحصيؿنتائجالدراسةكالخاتمةأما
الساحةالفنيةبالجزائرالتينطمحمفخاللياإلىالسمكعندممكةالتأكيؿكاستنباطالدالالتفيالمنتج

الفنيلتحقيؽالغاياتالفعميةلعمميةالتمقي.
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الممارسات االتصالية التي يمارسيا المبدعكف عمى  أىـيعد الفف التشكيمي الجزائرم مف    
كقد كانت جداريات الطاسيمي مف ، كأكاديميكفاختبلؼ تكجياتيـ ككذا تككينيـ مف فنانيف عصامييف 

االكتشافات التشكيمية في الجزائر،مضافا إلييا مختمؼ الرمكز البربرية التشكيمية التي كانت أىـ كأقدـ 
ليا دالالت مختمفة في الكسط االجتماعي آنذاؾ نظرا الستخداماتيا المكثفة في ذلؾ الكقت خاصة 

 .بشماؿ الجزائر كشرقيا كجنكبيا الكبير

الزخرفة دكرا فاعبل في كضع  رأسياكعمى  اإلسبلميةعمى غرار الفف البربرم لعبت الفنكف  
مدارس الفنية التأثر البالغ في الساحة الفنية لم إلىكصكال  ،ممارسات جديدة لبنية المحيط االجتماعي

ـ كالذم انتشر مف خبلؿ 1920،كىذا مف خبلؿ تركيج فكر تشكيمي غربي سنة التشكيمية بالجزائر
 بعض الفنانيف الفرنسييف كالغربييف. إدارةلتي كانت تحت افتتاح المدرسة الكطنية لمفنكف الجميمة كا

كقد كاف لمحضارات المتعاقبة بالجزائر عمى مر العصكر عمى غرار: الحضارة الركمانية  
البالغ في تنمية الفكر الفني لدل المجتمع الجزائرم كخاصة فئة الفنانيف  األثر كالكنداؿ ككذا البيزنطيكف

ف الرسـ ألعماليـ التشكيمية المختمفة عمى غرار النحت كف أفكاراضارات الذيف استميمكا مف ىذه الح
 .كالزخرفة ككذا المنمنمات

كفف المنمنمات  اإلسبلميةكقد حافظ الفف البربرم المتمثؿ في الرمكز المحمية ككذا الزخرفة  
عمى مكانتيـ في الفف التشكيمي الجزائرم لما ليذه الفنكف مف دالالت متصمة بالقيـ الحضارية لممجتمع 

كىك ما يتراءل لنا مف خبلؿ مختمؼ الصناعات التقميدية كالشعبية التي القت كالزالت تبلقي  ،الجزائرم
 كاألكانيجانب المبلبس كالحمي كالمنسكجات االىتماـ الكاسع لدل المتذكؽ الجزائرم خاصة فيما تعمؽ ب

شة ككصكال كراس ككذا النمامف ببلد القبائؿ كاألبدءا م إنتاجياالفخارية باختبلؼ تشكيبلتيا كمناطؽ 
 .لدل الطكارؽ كبني مزاب

المبلحظ عمى سمات  األمرلكف  ،ر حراكا تشكيميا كبيرا عبر الزمفككؿ البمداف عرفت الجزائ 
الفف التشكيمي الجزائرم ىك ميكالتو الكبيرة لمفنكف الغربية كالتقميد بصفة مع االىتماـ بالمكاضيع 

جديدة عمى العمـك ماعدا ما تعمؽ بفني الزخرفة كالمنمنمات نظرا  أفكاراالستشراقية عامة ك عدـ كجكد 
 .رسة الجزائرية الحديثة لممنمنماتاص المدألصكليما الفارسية كالتي طكرىا العرب لتحتضنيا بشكؿ خ
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الخطكات  أكلىكقد كانت ىناؾ عديد التيارات كالمذاىب التي كاف ليا الدكر البارز في تسجيؿ  
،كسنتناكؿ فيما يمي ابرز المراحؿ التي مر بيا الفف فنية جزائرية خالصةالجدية لتحقيؽ بصمة 
كالتي عبرت عف  أفكارىـككذا التيارات التي ارتبطت بيا  أعبلميا أىـ إبرازالتشكيمي الجزائرم مع 

 .لفناف المختمفة عبر عديد المراحؿميكالت ا
 

 الصخري في العصر الحجري الحديث بالجزائر: الفن -1
ال يخفى عمى العارفيف بالمسار التاريخي ك الثقافي لمجزائر تدرج اإلنساف العاقؿ الذم استقر  

فترة ما قبؿ التاريخ بأطكارىا الثبلثة )العصر الحجرم القديـ، الكسيط، بيا منذ عصكر سالفة خاصة 
في تنمية مياراتو ك قدراتو الفنية اإلبداعية ك التي بدأت بكادرىا مع االستقرار الذم ترتب  ؛الحديث(

عنو االىتماـ بمجاالت الزراعة ك الرعي ك بناء األككاخ التي انبثقت عنيا عدة مدف كانت بمثابة 
ؿ القاطع لدل جميكر الباحثيف ك العمماء عمى أف اإلنساف القديـ قد تكيؼ مبكرا مع البيئة، ك ىك الدلي

فخارية تمثؿ في مجمميا الجرار  ف  ما تؤكده بطبيعة الحاؿ مختمؼ االكتشافات األثرية الفنية مف أكا
 الفخارية ك المصابيح الحجرية الزيتية ك جممة مف القطع الفنية األخرل.

رس اإلنساف القديـ فف التصكير عمى الصخكر منذ آالؼ العقكد التي خمت، ك بالضبط لقد ما 
يمكف تصنيفو ضمف العصر الميزكليني أيف عثر داخؿ الكيكؼ ك عمى جدرانيا العديد مف الرسكـ ك 
النقكش التي عاصرت زمانو ك مكانو، في حيف أف مدلكالتيا األكلية ك نقصد ىنا آراء الخبراء ك عمماء 

ثار تعد كنتاج عقائدم قائـ عمى فكر يرل بأف تصكير الحيكانات ك رسميا بأشكاؿ ك أساليب اآل
، لكف الغالب عمى الظف أف مختمؼ التشكيبلت الفنية الصخرية ما 1مختمفة سيمكنو مف السيطرة عمييا

ي الذم ىي إال نتاج فراغ كاجيو اإلنساف فحاكؿ التعبير عف نمط معيشتو ك المحيط البيئي ك الطبيع
 يعيش بو.

حيث تكضح لنا االكتشافات األثرية المتعاقبة مدل التطكر الفكرم لئلنساف القديـ بعدما  
أضحى يميز ما بيف ضركرياتو المعيشية ك حاجياتو المعنكية، ك ىك ما نممسو أكثر مع اإلنساف 

ما قبؿ التاريخ، األمر الذم تبرزه  ؛القفصي الذم ساىـ بشكؿ بميغ في إثراء الحياة الفنية بشماؿ إفريقيا

                
 .20، ص 1969عبلـ نعمت إسماعيؿ، فنكف الشرؽ األكسط القديـ، دار المعارؼ بمصر، القاىرة،  -1
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مختمؼ األدكات ك القطع األثرية المكتشفة خاصة ما تعمؽ بعظاـ الحيكانات ك ما تحممو مف تشكيبلت 
فنية ذات ألكاف معبرة، مما ال يترؾ مجاال لمشؾ عف مدل امتبلكو لمتطمبات التذكؽ الجمالي في 

 عصره.

نساف ما قبؿ التاريخ لو األثر البالغ في ترسيخ التاريخ إف ىذا التطكر في المدارؾ العقمية لدل إ 
البيئي ك الجغرافي لممنطقة مف خبلؿ النقكش ك الرسكمات المتباينة التي تعتبر كسجؿ تاريخي فني 
شبو متكامؿ، اختمفت فيو التقنيات التي نتجت عنيا أعماؿ فنية بشكميا النيائي خاصة ما كجد 

عمييا مختمؼ الحيكانات التي عاشت بالمنطقة خبلؿ فترة خمت  باألطمس الصحراكم مف رسـك شكمت
مف الزمف ك التي انقرض معظميا بفعؿ التأثيرات البيئية ك المناخية عمى غرار: التماسيح، 

   1األسماؾ.....، باإلضافة إلى كائنات أخرل.

الفنية لئلنساف تعتبر ىذه االكتشافات المادية بمثابة الكشؼ الجكىرم عف التكجيات الفكرية ك  
الفخارية ك الرسـ عمييا، مضافة إلييا النقكش عمى  القديـ الذم عبر عف أفكاره بكاسطة تشكيؿ األكاني

ك ىك االكتشاؼ الذم تكصؿ إليو  ؛العظاـ ك الصكر الفنية الرائعة التي أرفقيا خاصة عمى بيض النعاـ
مى صدفة كاممة لبيضة النعاـ عمييا رسـ فريؽ مف المنقبيف ك العمماء بمنطقة كرقمة أيف تـ العثكر ع

، ك تجدر اإلشارة ىنا إلى االستخدامات المختمفة لقشكر بيض 2جميؿ لكبل مف حيكاني الظبي ك بقرة
النعاـ ك التي تمت صياغتيا كذلؾ عمى شكؿ حمي لمزينة حيث تعتبر مف أبرز أكجو الصناعات 

 . األصمية بالشماؿ اإلفريقي ما بعد الحضارة العاترية

 المجال الجغرافي لألعمال الفنية الصخرية العريقة: -1-1
نتطرؽ في مايمي إلى أبرز المدف الجزائرية التي عثر بيا عمى أىـ المكحات الصخرية حيث  

كانت بمثابة السجؿ التاريخي ك الفني لممسار التاريخي ك الثقافي لمجزائر منذ القدـ، ك قد شغمت ىاتو 
مى المستكيات االكتشافات باؿ العديد مف الباحثيف ك عمماء اآلثار عمى الرغـ مف قمة االىتماـ بيا ع

                
 ،2013 الجزائر، -شنيتي، محمد البشير، الجزائر قراءة في جذكر التاريخ كشكاىد الحضارة، دار اليدل، عيف مميمة  -1

  .2013، 26ص 
ؽ.ـ، مػذكرة ماجسػتير فػي  1000-ؽ.ـ 6100جراية محمػد رشػدم، الصػحراء مػف خػبلؿ العصػر الحجػرم الحػديث  -2

 .144، ص 2007/2008التاريخ القديـ، إشراؼ: عبد العزيز بف لحرش، جامعة قسنطينة، 
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المحمية ك الكطنية كىذا بانعداـ التركيج السياحي ك كذا تشجيع ك دعـ األبحاث العممية التي تتعمؽ 
 بيا.

 البيض:منطقة  -
إف الرسكـ الصخرية المكتشفة في عدة مناطؽ مف مدينة البيض كانت بمثابة أحد اإلشارات  

بحث العممي ك التنقيب في مكنكنات طبيعة إلى ضركرة التعمؽ في تاريخ المنطقة ك الدفع بعجمة ال
المنطقة  ك أغكارىا التاريخية، ك تعد بمدية "الغيشة" مف أىـ المحطات األثرية التي عثر بيا عمى ما 

عيف  -يناىز األحد عشر مكقعا أثريا تحاكي رسكمات بدائية، ك نذكر منيا مكاقع: "كاؼ المكتكبة
، ىاتو األخيرة التي أكتشفت بيا أحد أجمؿ التشكيبلت العنبة" -الركراك -عيف الخطارة -صفصافة

 ـ عمى جرؼ رممي عريؽ أرخ مف خبللو اإلنساف عمى عراقة المنطقة.1897الصخرية خبلؿ سنة 

(، ك الذم يعتبر مف بيف 1898)*كذلؾ نجد مف بيف أىـ المحطات الصخرية "كبش بكعبلـ" 
ك ىك عبارة عف  ؛العالمي ضمف المكاقع األثرية المصنفةالرمكز ك النقكش األثرية التي نالت مقاميا 

نقش صخرم لكبش ضخـ في كضعية الكقكؼ بحكالي عمك المتر ك ثبلثيف سنتيمترا ك عميو تفصيبلت 
جزئية لمظير الحيكاف، يتقدمو رسـ إلنساف يكاد يخمك مف تفاصيؿ األطراؼ ك ما إلى ذلؾ مف 

 تفاصيؿ الشكؿ الخارجي لئلنساف.

شفت مكاقع كثيرة الكتشافات فنية صخرية بمنطقة "بكسمغكف" عبرت عف تاريخ كما اكت 
اإلنساف القديـ بالمنطقة، حيث حممت النقكش الصخرية ك التي أكجدت عمى صفائح ك كتؿ صخرية 
عمى الطريؽ الرابط ما بيف "الشبللة" ك "بكسمغكف" رسـك لحيكاف الغزاؿ ك نقكش صخرية لعدد مف 

لكف أغمبيا أتمؼ بطريقة مباشرة ك غير مباشرة بتأثيرم اإلنساف ك العكامؿ الطبيعية  األخرل، تالحيكانا
عمى التكالي بينما حافظت الرسكـ الصخرية بمنطقة "حاسي بالقكارد" عمى جماليتيا ك ىي عبارة عف 
تصكير ألحد مشاىد صيد حيكاف الفيؿ الذم عاش باألطمس الصحراكم في تاريخ سابؽ كما أشرنا إليو 

 .1سابقا

                
 أطمؽ ىذا االسـ عمى الرسـك الصخرية المكتشفة نسبة إلى مدينة بكعبلـ بكالية البيض.  *

1  - Iliou Et G. Lefelver ,Cinq Stations De Gravures Rupestres De La Région De Bou-Semghoun (Monts des 

Ksours), Lybika ,Alger , tome 20, 1972 , p 179.                                                                                               
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 *البيض. -المحطة الصخرية: "كبش بوعالم"

 الجمفة:منطقة  -

كانت مدينة الجمفة ك ىك االسـ الذم أطمؽ عمى المدينة في عيد األتراؾ مف بيف المحطات  
اليامة في تاريخ االكتشافات الفنية الصخرية بالجزائر ك ىك ما تعزيو الرسكمات األثرية العديدة ك 

ـ 1976تراب الكالية، نستذكر مف أىميا الرسـك الصخرية المكتشفة بعيف الناقة سنة المكجكدة بمختمؼ 
الكبيرة لمجامكسيف القديميف ك التي تتجاكز مساحتو أكبرىما المتريف، باإلضافة إلى نقكش صخرية 
أخرل عبرت عنيا منحكتة "العاشقيف الخجكليف" باإلضافة إلى مكتشفات فنية أثرية أخرل بمنطقة 

ية" حيث احتكت عمى تشكيبلت جميمة ألنكاع مف الحيكانات التي سادت المنطقة في فترة "حصبا
 ماضية.

الشيء المبلحظ في النقكش الصخرية بالمنطقة عمكما ىك كثرة تجسيد حيكاف الفيؿ الذم عثر  
عمى تخطيطاتو الفنية عمى عديد المناطؽ الصخرية مف المدينة ك التي نذكر منيا: عمكرة )قرب 

، ثنية الميزاب )جنكب الجمفة(، ك خنؽ اليبلؿ، ك إلى جانب رسكمات الفيؿ نجد كثيرا مف 1د(مسع
-النعاـ -الرسكـ البدائية لعدد معتبر مف الحيكانات منيا المتكحش ك منيا األليؼ عمى غرار : الخيكؿ

 األسد. -كحيد القرف -الكبش

                
 https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160531/79009.html          صكرة مقتبسة مف المكقع االلكتركني: *

1- Rabhi, M., Aberkane, K., Bellahreche, H., Belkacemi S. ,Recherches Préhistoriques dans la Région de 

Amoura (Djelfa, Atlas Saharien oriental), Ikosim 5, Association Algérienne pour la Sauvegarde et la 

Promotion du Patrimoine Archéologique, 6102,P 148. 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160531/79009.html
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 *خريطة تبين محطات الرسوم الصخرية بالجمفة

 تبسة:منطقة  -

تزخر تبسة أك كما أطمؽ عمييا الركماف "تيفاست" بمكركث حضارم ك إنساني عريؽ عراقة  
التاريخ ك ىك ما يتراءل لمعياف مف خبلؿ المحطات األثرية الجمة التي تزخر بيا المنطقة ك المتمثمة 

لت ىذه أساسا في الرسكمات ك  النقكش الصخرية المترامية عمى مختمؼ مساحات المنطقة، ك إف د
التحؼ الفنية فإنما تدؿ عمى قدـ استيطاف اإلنساف المنطقة منذ حقب غابرة ك ىك ما مف شأنو الرفع 
مف مستكل التركيج السياحي الذم تفتقده المنطقة عمى الرغـ مف ككنيا أحد أىـ الكاليات الحدكدية ك 

كل الحضارات في الشماؿ التي ليا عبلقة قكية بما جاءت بو الحضارة القفصية ك التي تعتبر مف أق
 اإلفريقي.

ك مف بيف أىـ المناطؽ التي مارس بيا اإلنساف القديـ مختمؼ الصناعات ك الفنكف الصخرية  
نجد منطقة "الماء األبيض" باإلضافة إلى رسكمات كجدت عمى جدراف الكيكؼ بالمنطقة الجبمية 

تصكير حياتو اليكمية بمختمؼ "قسطؿ" بعيف الزرقاء حيث عبرت عف مدل براعة اإلنساف في 
أطكارىا، ك التي تطكرت ىي األخرل ك عرفت استمرارا مف الحسف إلى األحسف )قبؿ اكتشاؼ الكتابة 
الميبية(، مضافا إلى ذلؾ كؿ مف مناطؽ "تازبنت" بالشريعة، ك "الدير" التي عثر بيا عمى بقايا أكاف 

 1لدامكس األحمر" القريبة مف جبؿ "الدكاف".ك كذا رسكـ "ا ؛فخارية مزينة برسكمات محمية بدائية

                
 الصكرة مأخكذة مف :  *

Perret, R., Une carte des gravures rupestres et des peintures à l’ocre de l’afrique du  nord. Journal de la 

société des africanistes 7 (1), 1937.                                                                                    
 .18، ص 1994عمي سمطاني، تبسة، مرشد عاـ "المتحؼ ك المعالـ األثرية تبسة"، كزارة الثقافة، الجزائر،  -1
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دكف أف ننسى ما جاءت بو الحضارة العاترية ك التي تعتبر مف أقدـ الحضارات عمى غرار  
سنة ؽ.ـ حيث احتفظت المنطقة  12000الحضارة القفصية ك الكىرانية، ك التي تعكد الى حكالي 
صخرية ك األكاني الفخارية المزخرفة ببراعة بعدد كبير مف األشكاؿ الفنية منيا الرسكـ ك النقكش ال

، ك ىي نفس األشكاؿ التي عثر عمييا بمناطؽ "كاد 1تبرز لنا مدل ميارة فناني الحضارة العاترية
ىبلؿ"، "الصفصاؼ" ك التي جاءت في معظميا بتقنيات مبتكرة جعمت منيا مقاكمة لمتمؼ ك العكامؿ 

 الفنية المحفكظة خاصة بالمتحؼ العمكمي بمدينة تبسة.الطبيعية كىك ما يتجمى لنا مف خبلؿ القطع 

فيما يمي جدكؿ عف قائمة المكاقع األثرية لفترة ما قبؿ التاريخ المصنفة )ذات تصنيؼ كطني(   
ك المترامية عبر العديد مف البمديات منيا ما ىك متاح لمعامة ك منيا ما يصعب الكصكؿ إليو   بالكالية

نتيجة العكامؿ األمنية ك كذا التضاريس الصعبة، حيث حممت لمسات فنية غاية في اإلبداع إلنساف ما 
 قبؿ التاريخ  ك ىذا حسب مصمحة التراث الثقافي لمديرية الثقافة لكالية تبسة.

 رقم الجريدة الرسمية سنة التصنيف البمدية المحطة

 / 8002 الماء األبيض قرف الضمعة
 / 8002 بئر العاتر كاد الجبانة

 1968جانفي  23/ 07 :439 الشريعة القارة الرطبة

 1968جانفي  23/ 07 :439 الشريعة بئر السدات

 1968جانفي  23/ 07 :439 الشريعة شعبة عز السيبكف

 1968جانفي  23/ 07 :439 الشريعة دامكس الكرماية

 1968جانفي  23/ 07 :439 الشريعة فج غميبلم منقارت

 1968جانفي  23/ 07 :439 الشريعة كاد الرتـ

 1968جانفي  23/ 07 :439 الشريعة غميبلم )ثميجاف(

                
أحمد عيساكم/ ميا عيساكم، تبسة؛ بكابة الشرؽ ك أريج الحضارات إنساني، مجمة الفيصؿ، )المممكة العربية  -1

 .36ص  ـ،2001، ربيع األكؿ297دار الفيصؿ الثقافية(، العدد  السعكدية/
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نترؾ المجاؿ أماـ الباحثيف لقد كجدت أيضا كتابات ك رسكـ صخرية عديدة في كاليات الكطف  
ليا ك الحديث أكثر عنيا ك نذكر منيا: مكقع خنقة  اآلثارك أىؿ االختصاص في التأريخ ك عمـ 

ىي عبارة عف صخرة عمييا نقكش ك كتابات صخرية الحجر الكاقعة ببمدية "سبلكف عنكنة" بقالمة ك 
بسيدم الحسني بمدينة تيارت ك رم " األثاقاربت المئتي نمكذج، زيادة عمى ىذا نجد مكقع "ككلمناط

ك التي اكتشفت خبلؿ خمسينيات القرف  ؽ.ـ( 6330/5250الذم عرؼ أيضا بإنساف ككلمناطا )
الماضي، كما تعد كالية النعامة مف بيف المحطات التي اكتشفت بيا رسكـ صخرية تكاجدت أغمبيا 

ؿ مف بسكرة ك كرقمة ك األكيد تكجد محطات أخرل ذات أىمية في ك، عبلكة عمى ىذا بمنطقة "تيكت"
لـ تكتشؼ نظرا لعدة عكامؿ أىميا نقص الخبرة البدائي في الجزائر  اإلنسافأف الكثير مف مخمفات 
 اإلقميـ ك العكامؿ الطبيعية القاسية في المساحات الكبرل لمجنكب.المحمية ك كذا شساعة 

 :الطاسيمي ومفهوم خاطئ لبدايات التشكيل الجزائري -1-2
ليا ارتفاع شاىؽ في كسط الصحراء عرؼ عف الطاسيمي كرقعة جغرافية بأنيا منطقة جبمية  

الجنكبية لمجزائر، حيث تعتبر مف بيف األماكف الغنية بالنقكش ك الرسكمات الصخرية التي أبدع في 
ا كاف مكتشفيك التي  ، ك قد أكتشفت ىذه الرسكمات في القرف التاسع عشر1تشكيميا اإلنساف القديـ

نطقة لكف شجع ك اؽ بكبكر" ك ىك مف السكاف األصمييف لمم األكؿ "جبريف اؽ محمد اؽ مشار
لنفسو في كتاب ألفو سنة  االكتشاؼلو بككنو خبيرا بالمنطقة جعؿ منو ينسب ىذا "استغبلؿ "ىنرم لكت

1965. 

أك ما يعرؼ باسـ "الطاسيمي ناجر" كىك  لقد عرفت منطقة الطاسيمي الكاقعة جنكب الجزائر 
مركب مف كممتيف )الطاسيمي( كالذم يدؿ مفيكميا عمى سمسمة الجباؿ التي يغطييا السكاد،  مصطمح

، كفي تسميات أخرل نجد مصطمح "أزجر" ككذا كممة )ناجر( التي تعني الرأس األقرع أك الجمد المسمكخ

                
-ناجر القديمة، دراسة مختصرة ألىـ مصادر تاريخ منطقة تاسيمي-إبراىيـ العيد بشي، أىـ مصادر تاريخ الطاسيمي -1

 .12، ص 2009ناجر الحضارم القديـ، دار ىكمة، 
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عديد الحركات التكتكنية خبلؿ العصكر  نطقة، كلقد شيدت الم1الذم يدؿ عمى بحيرة أك نير
 الجمي في نحت معالميا كىك األثرالجيكلكجية ما انبثؽ عنو تضاريس مختمفة كاف لمعامؿ الطبيعي 

الطاسيمي الكسطي ك الطاسيمي  ،كاألتي : الطاسيمي الداخمي أقساـثبلثة  إلىقسمو الجيكلكجيكف  ما 
 .2الخارجي

 األثرالقديـ كىذا لما كاف ليا مف  اإلنسافكقد شدت التضاريس الغريبة كالباىرة في تشكيبلتيا  
 االجتماعية كالتي امتازت بالقسكةالقديـ في حياتو  اإلنسافالجمالي ككذا االجتماعي الذم يحتاجو 

التضاريس فاتخذىا مسكنا لو حيث راح يبحث عف سبؿ التعبير بعدما تمكف مف التأقمـ بيف مختمؼ 
 .كاإلقامةجديدة لمصيد  أساليبكالعكامؿ المناخية كمف ىنا بدا البحث عف 

الماىر" كىي  اإلنسافعف مدل تفكؽ " اآلثارتكحي لنا االكتشافات التي مني بيا عمماء  
حيث التصميـ  الصيد كاعقدىا مف أدكاتالقديـ في تشكيؿ ابسط  اإلنسافعمى  أطمقتالتسمية التي 

 كأالحادة المخصصة لمصيد  األدكات" كىي تعمؽ "بالقكاطع اليدؼ خاصة ما إلىكالدقة عمى الكصكؿ 
 .الحفر

، كقد 3مراحؿ خمسسكـ الجدارية بالطاسيمي إلى أما مف ناحية األساليب الفنية فقد قسمت الر  
اختفاء حيكانات معينة ككذا راعى ىذا التقسيـ عدة معايير مختمفة منيا االعتماد عمى ظيكر أك 

، ك ىي التي شكمت في مجمميا المكحات اختبلؼ التشكيبلت مف حيث األلكاف كأسمكب تصميميا
أنكاع مف الكائنات التي عمرت المنطقة ك التي الصخرية التي تحاكي عراقة المنطقة ك تعاقب عدة 

 أثرت ك تأثرت عمى الحياة المجتمعية لدل اإلنساف القديـ.

 احل الفن الصخري بمنطقة الطاسيمي:مر  -1-3

                
خػػػبلؿ مرحمػػػة الػػػرؤكس -أزجػػػر-بػػػف بكزيػػػد لخضػػػر، األثػػػر الػػػديني فػػػي مشػػػاىد الرسػػػـك الصػػػخرية لمنطقػػػة الطاسػػػيمي  -1

، 2ؽ.ـ، مػػذكرة لنيػػؿ شػػػيادة الماجسػػتير فػػي التػػاريخ القػػػديـ، قسػػـ التػػاريخ، جامعػػة الجزائػػػر2500-ؽ.ـ8000رة المسػػتدي
 .01، ص2009/2010بكزريعة، 

الجزائػر(، رسػالة  -الصػحراء الكسػطى -بحرة نادية، محاكلة تحميمية لمفػف الصػخرم بمنطقػة أدمػر، ) الطاسػيمي أجػر   -2
 .14 ، ص2005/2006الجزائر، ماجستير، معيد اآلثار، جامعة 

3
- Lhote H. « Les Gravures Rupestres de l’Atlas Saharien. Monts des Ouled Naïl et Région de Djelfa ». 

Office du Parc National du Tassili, Alger, 1984، p163 - 164. 
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 :كاآلتيك ىي الفترات الزمنية المتعاقبة بالمنطقة نستعرض ىذه المراحؿ حسب  *

  (Bubalin) الجاموس مرحمة أ/
كقد تميزت ىذه المرحمة ببركز نقكش ذات ألكاف زاىية كحركات متناغمة تعبر عف كاقع حاؿ  

نظرا  ؛)الجامكس(غمبة أحد أنكاع البقريات  المبلحظك  "صيد"بمرحمة ال أيضاكسميت  فترة الصيد آنذاؾ
كقد جسدت النقكش العديد مف الحيكانات  لتمييزه كأحد أقدـ األنكاع التي تعتبر كأحفكرة مف نكع إفريقي

كحيد  ،الفيؿ ،ر منيا عمى سبيؿ المثاؿ: الجامكسالعمبلقة التي كانت تعيش بالجزائر كنذك اإلثيكبية
 .1كحتى التمساح ، الزرافةالقرف

 
 *"الطاسيمي"جاموسمرحمة ال مشهدا لمصيد خالل نقوش صخرية تحاكي

 
باإلضافة إلى الحيكانات المختمفة جسدت ىذه المرحمة مبلمح اإلنساف البدائي الذم ظيرت  

إلى شعره المسدكؿ كالذم ينـ عف مبلمح أكركبية  عميو القكة مف خبلؿ تجسيده في حجـ كبير إضافة
مف خبلؿ األلكاف المستخدمة، كقد ظيرت أجساميـ مغطاة العكرة مع حمميـ لمختمؼ أدكات  في مجممو

                
1
- Hachid Malika, « l’art rupestre du Tassili n Ajjer », Racines, N. 1, éd. Office du Parc National du Tassili, l’ 

Algérie 2009, p 107. 
 الصكرة مقتبسة مف المكقع االلكتركني: *

https://fibladi.com/plus/%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7%D

8%AC%D8%B1%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A8%D9%8028%D8%B5%D9%8

8%D8%B1%D8%A9%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8

%B7%D8%A8/     

https://fibladi.com/plus/%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%80-28-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7%D8%A8/
https://fibladi.com/plus/%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%80-28-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7%D8%A8/
https://fibladi.com/plus/%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%80-28-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7%D8%A8/
https://fibladi.com/plus/%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%80-28-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%B7%D8%A8/
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، كمف خبلؿ مختمؼ الرسكمات ك النقكش يتبيف لنا الصيد مثؿ األقكاس ك الرماح الحجرية الرؤكس
مدل براعة اإلنساف القديـ في تطكيع الخامات ك تكظيفيا في تعبير فني جميؿ عبر مف خبللو عف 

ك األكثر مف ذلؾ داللتيا البميغة التي تكحي لنا تككينو لعبلقات اجتماعية تبدك لممشاىد  ؛د لمصيدمشاى
 1.مف النظرة األكلى كأنيا مف أكائؿ مراحؿ التنظيـ االجتماعي

 (Les Têtes rondes) مرحمة الرؤوس المستديرة ب/
في تفسيرىا، نظرا لما  اآلثارال شؾ أف ىاتو المرحمة مف بيف أىـ المراحؿ التي حيرت عمماء  

صاحبت لكحات الرؤكس المستديرة ك التي ىي عبارة عف خطكط  نقكشتحممو مف رسكمات ك 
نية منقكشة عمى الصخكر المنتشرة بمختمؼ مساحات الصحراء، ك التي احتكت كذلؾ عمى نقكش حمزك 

ك ما إلى ذلؾ مف تدجيف الماىر في نشاطاتو اليكمية مف صيد  اإلنسافالتي استعمميا جسدت الجباؿ 
 2.باإلضافة إلى رسكمات تعبر عف كائنات أسطكرية ؛لمحيكانات التي أدرؾ أف منيا األليؼ

اتسمت ىذه المرحمة بالنقكش الزاىية األلكاف كالتي كانت أكثر دقة كبمحتكل جديد يعبر عف  
غرار المرحمة األكلى مرحمة ثانية مف مراحؿ فف الطاسيمي،كقد جسدت اإلنساف بحجـ متناسؽ عمى 

 كالتي كاف حجـ اإلنساف فييا كبيرا كحممت ىذه النقكش مظاىر الرعي ككذا االحتفاالت.

األلكاف  مزكاجة ظير جميا استخداـ األلكاف النقية كالزاىية في تراكيب اإلشكاؿ حيث ظيرت 
اصة مف حيث كاألخضر ككذا األصفر الحديدم ك األحمر مع الرسكمات الدقيقة خ األحمر االجكرم

مع  كطكيمة العضد مع راسي بيضاكم الشكؿ تفاصيؿ الجسـ فقد جاءت األجساد عريضة المنكبيف
 : كاآلتي كقد قسمت األشكاؿ البشرية حسب تفاصيؿ الجسـ كالكجو إلى ثبلث مجمكعات باقي الجسـ،

 الجنس األثيكبي بأشكالو النحيفة كالمستطيمة. (1
 مبتيف كشعره المجعد.الجنس األفريقي بشفتيو المنق (2

 جنس البحر األبيض المتكسط بأنفو الطكيؿ كالحاد كالشفتيف الرقيقتيف. (3

                
1

 - Basil  Davidson, les royaumes africains, éd. Time Inc., 1966, p. 46. 

حفناكم بعمي، صحراء الجزائر الكبػرل فػي الػرحبلت ك ظػبلؿ المكحػة ك فػي الكتابػات الغربيػة، دار اليػازكرم، عمػاف،  2-
 .96، ص 2008
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 *مرحمة الرؤوس المستديرة )الطاسيمي ناجر(

 
 (Bovidienne) / مرحمة البقرياتج

ك القديـ مف تدجيف  اإلنسافكما سبؽ ك أشرتا إليو في المرحمة السالفة الذكر فقد تمكف  
عف طريؽ إستأناسيا أكال بعد مبلحظة ك دراسة طبائع الحيكاف  الحيكانات التي أدرؾ أنيا أليفةتركيض 

األبقار ، ك مف بيف أكثر ىذه الحيكانات مشاىدة في الرسكمات الصخرية نجد 1مدة مف الزمف طبعا
التي جاءت في كثير مف األحياف عمى شكؿ قطعاف منيا ما ىك في حالة كميف ك منيا ما ىك لمرعي، 

 األبقارالماىر بالحياة االجتماعية، بحيث طغت مشاىد رعي  اإلنسافيتضح لنا مدل اىتماـ إلى ىنا 
 تسميتيا منيا. األخيرىاتو المرحمة التي استمدت في ك كذا صيدىا عمى 

نقكش الجمة التي تكصؿ إلييا عمماء اآلثار ك التي جسدت كما قمنا قطعاف األبقار إف ال 
المختمفة األنكاع إلى جانب األشخاص ذكم البشرة السكداء )الزنكج( الذيف صكركا جنبا إلى جنب في 
بعض المشاىد مع أفراد مف ذكم البشرة البيضاء ما ىي إال دليؿ  آخر عمى التعايش االجتماعي ك 

كع الثقافي الذم ساد المنطقة في كقت متأخر خاصة ما تمثمو المشاىد المكتشفة بمنطقة "صيفار" ك التن

                
 الصكرة مقتبسة مف المكقع التالي: *

https://7asafa.com/%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B7%D8%A7

%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1/ 
 .125، ص 1965، دار النيضة العربية، القاىرة، 01الصقار فؤاد محمد، دراسات في الجغرافية البشرية، ط. -1

https://7asafa.com/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1/
https://7asafa.com/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1/
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المجمكعة المعركفة باسـ "إىرير تاىيبلىي" ك التي تعتبر كدليؿ آخر عمى العبلقة التكاصمية ما بيف 
 . 1مناطؽ الشماؿ ك الجنكب

 
 *(المرحمة البقريةرسوم صخرية)

 

 (Caballine) مرحمة الخيول /د
التأثير الكبير الذم لعبتو العكامؿ الطبيعية ك عمى رأسيا الجفاؼ يبدك جميا في ىاتو المرحمة   

الحياة المعيشية لئلنساف القديـ خاصة ك أف ىاتو  في اندثار الثركة الحيكانية ك مدل تأثيرىا عمى
لنا أيضا مف خبلؿ ، ك يبدك المرحمة قد غطت بشكؿ كبير فترة نياية العصر الحجرم الحديث

اريخية التي تمثميا الفنكف الصخرية عمى كجو الخصكص التحكؿ الكبير الذم طرأ عمى المكتشفات الت
الحيكاف الذم لـ تكجد لو  ؛الحصافالشماؿ اإلفريقي بصفة عامة ك الجزائر خصكصا ك ذلؾ بدخكؿ 

 تشكيبلت فنية مف قبؿ بالمنطقة.

عف طريؽ  األفريقيلقد أكد المؤرخكف ىذا األمر بقكليـ أف الحصاف دخؿ أكال إلى الشماؿ  
ليبيا ك منو عرؼ طريقو إلى الصحراء الجزائرية أيف عثر عمى نقكش صخرية ألنماط مختمفة مف 

                
1
-  Muzzolini Alfred, l’art rupestre du Sahara central, T. 1. 2, éd, laboratoire de pays du méditerranée 

occidental, 1983, p 375. 
منشػػػكرات الريشػػػػة الحػػػػرة،  ،01ط  نصػػػر الػػػػديف بػػػػف الطيػػػب، تػػػػاريخ الفػػػػف مػػػف العصػػػػر الحجػػػػرم الػػػى الفػػػػف الغػػػػكطي، *

 .35، ص 2008كىراف/الجزائر، 
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ألحصنة تجر العربات  تؤكده الرسكـ المختمفة ك ىك ،جفد  الحصاف منيا ما ىك متكحش ك منيا ما 
عمى الصخكر البركانية ك الكتؿ الصخرية  جسدت معظميا ييا مف المحاربيفراكب تكحي بأف التي

 .1المسطحة

مما يميز ىذه المرحمة كذلؾ استغناء اإلنساف البدائي عف استعماؿ األقكاس ك الرماح ك  
 مختمؼ أدكات الصيد األخرل ك استبداليا باألبكاؽ ك كذا أطقـ الخيكؿ التي تجر عربات ثنائية
العجبلت بحيث تبدك في حركة سريعة مما يعطييا ديناميكية الطيراف ك قد لكنت في معظـ التشكيبلت 
الفنية باأللكاف الترابية )المغرة( التي تعبر عف كاقع المنطقة، في حيف تجدر اإلشارة ىنا إلى ما جاء بو 

فكا استعماؿ العربات المفكر ك األديب "عمي فيمي خشيـ" في نصو المترجـ عمى أف اإلغريؽ قد عر 
 .2الحربية التي ترجيا األحصنة مف شعكب الشماؿ األفريقي ك يقصد بيا سكاف ليبيا

 
 *تصوير صخري يحاكي الفترة الخيمية

 

رسكمات ىذه المرحمة بتغيير في طريقة تصكير جسـ اإلنساف ككذا لباسو الذم  أيضا تميزت 
يدؿ عمى تطكر اإلنساف كاكتشافاتو المذىمة لمحيطو كتكظيفيا فيما يخص حياتو  بدا متغيرا كىك ما

                
1
- Mauny Raymond, Gravures peintures et inscriptions de l Ouest Africain, éd. 1. F. A. N, Dakar ,1954,  p 14. 

ليبيا،  -ىيركدكت، التكاريخ، الكتاب الرابع، نصكص ليبية، تر: عمي فيمي خشيـ، منشكرات دار الفكر، طرابمس 2-
 .88، ص 1967

 الصكرة مأخكذة مف عمى الرابط التالي: *
https://7asafa.com/%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B7%D8%A7

%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1/ 

https://7asafa.com/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1/
https://7asafa.com/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1/
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كقد جاء لباسيـ ضيقا عمى مستكل الخصر كمتسعا في األسفؿ فيما يشبو إلى حد  اليكمية بشكؿ دقيؽ،
كقد جاءت األشكاؿ المرسكمة مصقكلة السطح في بعض الجكانب منيا كفي ، كبير شكؿ الجرس

اإلنساف عبارة عف مثمثيف متقابميف ذات رؤكس  أجساـ تقنية التنقيط، كأصبحتجانب أخر استخدمت 
 مستديرة.

 (Cameline) مرحمة الجمال /ه
كفي  (الصحراء)نشأ فيوأعتبر الجمؿ منذ القدـ سفينة لمصحراء نظرا لتأقممو مع الكسط الذم  

كقد شكمت الجماؿ  ،كاأللكاف كاألشكاؿىذه المرحمة جاءت الرسكـ خالية مف الدقة مف حيث الخطكط 
ات صغيرة مقارنة ذات قياس األشكاؿجاءت  ك رفي النقكش المكجكدة عمى الصخك  أساسيامكضكعا 

 1.مع باقي المراحؿ

 
 *مرحمة الجمل )هضبة ميداك(

 
عطاءه جمالية ثابتة   حافظ اإلنساف القديـ في ىذه المرحمة عمى طريقة تشكيؿ جسـ اإلنساف كا 

برسمو عف طريؽ "مثمثيف متقابميف" إلى جانب األقكاس كمختمؼ األسمحة مثؿ الرماح ككذا السكيف 
ىك المتدلية مف عمى جانب خصر اإلنساف،كجاءت األشكاؿ الحيكانية اقؿ حيكية كحركة عف سابقتيا ك 

                
1
- Anne-Catherine Benchelah, Fleurs du Sahara, Voyage ethnobotanique avec les Touaregs du Tasili, Paris, 

2000, p.92. 

 ينظر المكقع االلكتركني التالي: *
https://7asafa.com/%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B7%D8%A7

%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1/ 

https://7asafa.com/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1/
https://7asafa.com/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1/
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ك  ما مثؿ ما يمكف أف نطمؽ عميو مرحمة االنحطاط في النقش عمى الصخكر ككذا جكانب الكيكؼ
 .1بعبارة أخرل تعتبر ىذه النقكش بمثابة آخر مرحمة لمفف الصخرم بالمنطقة

الطاسيمي باختصار كجب التنبيو ىنا إلى أف  الصخرم عامة ك فف ففممف خبلؿ تطرقنا ل 
داخؿ الكطف كليس كما  ةالتشكيمي كفجداريات الطاسيمي ما ىي إال أحد أىـ االكتشافات التاريخية لمفن

النقكش ك الرسكمات المكتشفة بجنكب طبلب الجامعات عمى أف يشاع كسط جممة مف الدارسيف ك 
شكؿ إرثا ماديا بشقيو المنقكش كالمرسـك ت يكى، الجزائرمبداية الفف التشكيمي ببلدنا )الطاسيمي( ىي 

كيعتبر كذلؾ كثركة ثقافية تخمد مجمكعة مف الحضارات التي مرت ببمدنا كتطكرت بمركر الزمف، 
ككذلؾ يعتبر كإرث المادم بالنظر إلى رمزية الفئة البشرية التي قامت بتككيف إرث جماعي لو 

كالجزائر خاصة، كىك ما استميـ منو فيما بعد العديد مف التشكيمييف مدلكالتو بالمغرب القديـ عمكما 
 .الجزائرييف مكاضيعيـ عمى غرار جماعة أكشاـ

 

 تحف فنية من الحضارة الرومانية: -2
خمفت الحضارات المتعاقبة بالجزائر أثارا فنية كاضحة تكحي لمعياف مدل التطكر الكبير الذم  

خاصة ما تعمؽ بفرع التصكير بكصفو مجاؿ كظيفي جمالي األمر الذم نممسو  ؛شيدتو المنطقة
خصكصا في فف العمارة ك كؿ ما لو عبلقة بالفنكف التطبيقية، بحيث تعتبر الشكاىد الفنية األثرية 
المختمفة ك المترامية عمى مساحات الكطف ككؿ باإلضافة الى القطع األثرية التي تحفؿ بيا المتاحؼ 

خير دليؿ عمى براعة ساكنة الجزائر السابقيف بدءا بالسامييف المعركفيف بالفينيقييف ككصكال  العمكمية
 عند الركماف الذيف أتقنكا بجدارة كؿ ما لو عبلقة بالحرؼ التقميدية ك الفنكف.

يبدك أف اىتماـ الركماف بمجاؿ الفف مف أقدـ الصناعات التي عرفكىا خاصة أنو قد عرؼ  
الفنية التي استنزفكىا خصكصا مف معبد "دلفي"، حيث قاـ اإلمبراطكر "ىادرياف" ك  عمييـ جمع التحؼ

قائده "جايكس فيرس" بجمع مختمؼ القطع الفنية الرخامية منيا ك التراثية لتستعمؿ في زينة المساحات 
ىك ك منيا ما بيع لتجار اآلثار ككاف الغرض منيا تمجيد ك تعظيـ سمطة اإلمبراطكرية الركمانية ك 

                
1
- Muzzolini Alfred, L’art préhistorique des massifs centraux sahariens, BAR International Séries, 1986, p 

272. 
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نفس األمر الذم ينطبؽ عمى ما سار عميو الركماف أثناء استيبلئيـ عمى شماؿ إفريقية لكف تأثيراتو 
 كانت مغايرة بالجزائر ك ىذا ما سنممحو مف خبلؿ الجكانب الجمالية في الفف الركماني تاليا.

 العمارة: -2-1
ليـ الفنية ك ىك ما نبلحظو لقد طكر الفنانكف الركماف مف أساليبيـ ك مستكلى اإلبداع في أعما 

جميا في مجاالت :الفسيفساء، العمارة، النحت، ك التي سعى مف خبلليا إلى تمجيد اإلمبراطكرية 
الركمانية عف طريؽ أعماؿ فنية غاية في الجماؿ كانت بداياتيا مقتضبة مف الفف اإلغريقي القديـ، 

ات المباني المختمفة ك كذا المساحات ك كاجي *(Forumحيث جاءت التماثيؿ المنتشرة عمى الفكركـ)
أكثر كاقعية منيا في فف التصكير اإلغريقي، معبرة بذلؾ عف الطبيعة ك الكاقع في بعد شبو تاـ عف 

 التكمؼ ك سريالية التجسيد ماعدا ما تعمؽ ببعض الشعائر ك الطقكس.

لمراحؿ التاريخية ك فالمعالـ األثرية الركمانية المترامية عبر القطر الكطني ترسخ أحد أىـ ا 
أسمى الحضارات التي شيدىا شماؿ إفريقيا ك ىنا نتحدث أساسا حكؿ مخمفات الفنكف الكبرل مف نحت 
ك عمارة، ىاتو األخيرة التي شيدت تطكرا ممحكظا ك ىندسة فائقة خبلؿ الحقبة الركمانية ما نستشيد 

تطكرىا تكفر المكاد األكلية ك مختمؼ  عميو بجممة مف المباني الدنكية ك الدينية آنذاؾ التي ساىـ في
الخامات مضافا إلييا مكىبة الصناع  ك براعة الميندسيف، ك تعد كؿ مف كاليات :تيبازة، تيارت، 

 سطيؼ، قالمة، عنابة، سكيكدة، تبسة، باتنة مف أىـ المحطات األثرية خاصة في مجاؿ العمارة. 

عبرت عف الحاجيات المادية ك المعتقدات ك اتخذت العمارة في العيد الركماني أشكاال عدة  
مختمؼ األفكار ك ليذا فقد أكجدت نماذج عدة لفف العمارة آنذاؾ نمخصيا فيما يمي: الفكركـ_ المسارح 
المدرجة_ المعابد_ الحمامات_ أقكاس النصر_ المعاصر_ المنازؿ)الديكاف(_ المقابر_ البازيميكا_ 

العمائر بالزخرفة ك النقكش البارزة ك الغائرة لتحميتيا ك ىك ما القصكر_ الحدائؽ، كقد تميزت كؿ ىاتو 
زاد الطراز المعمارم الركماني قيمة جمالية استمدت قكاميا مف خبرات الميندسيف ك التجارب المعمارية 
السابقة خاصة لدل اإلغريؽ الذيف طكركا عنيـ األعمدة ك مختمؼ التيجاف ك الدعائـ الصخرية ك 

 سكاء. الرخامية عمى حد

                
: تمثؿ المكاضع العامة لبلجتماعات ك إقامة األسكاؽ ك المحاكـ ك الدكائر العامة لمدكلة.  *  الفكرـك
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ـ( ك الذم بني في عيد اإلمبراطكر "سبتيـ" مف أجماؿ المعالـ 193/211يعد قكس "تراجاف" ) 
الركمانية المحترمة في المنطقة خاصة في ضكء أعماؿ الترميـ الدقيقة، حيث بدأ العمؿ عميو عمى يد 

كر العربات ك ىك ـ، ك قد شيد فكؽ الطريؽ القديمة لػ"دككيانكس" الخاصة بمر 1914بعثة إيطالية سنة 
، ك في كقت سابؽ كانت 1ما تدؿ عميو آثار عجبلتيا عمى الحجارة المستخدمة في تبميط األرضية

تكضع عمى سطحو تماثيؿ يزينيا عمى الجكانب عمكداف مف الرخاـ الكردم بينما كضعت تماثيؿ تجسد 
تجدر اإلشارة ىنا إلى أف ما  األباطرة آنذاؾ في نظرة تكحي بتمجيد ك تقديس اإلمبراطكرية الركمانية، ك

ىك قائـ مف ىذا القكس ما ىك إال جزء بسيط مف القكس ككؿ الذم يفترض أف لو أربع كاجيات ما تدؿ 
  عميو قاعدتو السفمية.

 
 *قوس "تراجان" بالمدينة األثرية تيمقاد

 

اجتاز فف العمارة الركماني أشكاطا كبيرة مف حيث التصميـ ك كذا االىتماـ بالمباني الدنيكية  
عف الدينية خصكصا ك أنو قد استميـ عدة أنماط مف البناء عف عدة حضارات نذكر منيا ذلؾ التأثر 
ا الطفيؼ في تكظيؼ المكاد ك منو تخمي الميندسيف الركماف عف الخرسانة ك الطكب ك تعكيضيم

بالحجارة الضخمة ك ىك النمط المستمد مف الحضارة الفرعكنية، أما األعمدة فقد أضفى عمييا 
المصكركف الركماف صبغة تركيبية بحيث نجد أف الشكؿ الخارجي لمتيجاف قد جمع بيف الزخرفة 

                

 .43، ص 1982محمد تغميسية، دليؿ آثار ك متحؼ تيمقاد، كزارة الثقافة، الجزائر،  1-
 https://al-ain.com/article/timgad-algeria-romanian-civilization   رفعت الصكرة مف المكقع االلكتركني التالي:  *

https://al-ain.com/article/timgad-algeria-romanian-civilization
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ؿ التعديؿ الحمزكنية لمتاج األيكني ك الزخرفة النباتية لمتاج الككرنتي، بينما جاؤكا بنمط جديد مف خبل
عمى العمكد الدكرم الذم أصبح قطره أقؿ ك بقاعدة سفمية ك تاجو أصغر أصطمح عميو العمكد 

 1التكسكاني.

 النحت: -2-2
الفنكف القديمة التي اشتيرت بيا الحضارات القديمة  فعبركا  كاحد مفيعرؼ أيضا بفف التمثاؿ،  

ك ىك أحد الفنكف المرئية التشكيمية التي  مف خبللو عف تاريخيـ ك مختمؼ األفكار الدينية ك السياسية
الكتؿ  تؤكؿفف التصكير ثنائي األبعاد بحيث ما يميزه عف  ؛تتعامؿ مع الكتمة ك الفراغ ك األجساـ

ك ىك ما يعطيو خاصية شغؿ حيز في الفضاء فيستشعر  المممكسة فيو إلى مجسمات بتفاصيؿ متباينة
المتمقي متعة جمالية بصريا ك حسيا مف خبلؿ مبلمستو ألسطح المجسمات المختمفة الخامات، ك قد 

 ة داخؿ الكطف.ثريالتي نممس منيا الكثير مف التحؼ الفنية األأبدع الركماف في ىذا النكع مف الفنكف 

نعرج ىنا إلى أحد أىـ التحؼ الفنية ك المعركضة بمتحؼ مدينة شرشاؿ)تيبازة( كالتي تمثؿ  
أحد نكاحي اإلبداع في فف التصكير المقتبس عف ما جاءت بو الحضارة اليكنانية مف حيث تقنية 

ناء عمميات الحفر بأحد ـ أث1888أال ك ىك تمثاؿ آلية الصيد ك القمر "دياف" المكتشؼ سنة  ؛االنجاز
الممكيات السابقة لػ"غريغكرم"، ك تعرؼ )دياف( أيضا باسـ "أرتميس" ابنة ممؾ اآللية "زيكس" ك كذا 
أخت التكأـ "أبكلكف"، أما عف كصفيا كعمؿ فني فقد جاءت عمى ىيئة صيادة ك ىذا ما يتجمى مف 

ثتيا صبلبة خامة الرخاـ خبلؿ عتادىا مف قكس كسياـ بحيث عكست مظاىر قكتيا ك زادت أنك 
 2المعرؽ باألحمر ك األصفر.

جاءتنا كذلؾ أمثمة أخرل عف المنحكتات الجميمة بالمدينة األثرية القديمة "تامكقادم" )باتنة(  
بحيث يبلحظ زكار المتحؼ عددا معتبرا مف المجسمات تعبر في مجمميا عف تماثيؿ تخص اإللو 

ت صخرية عمييا نقكش ك تصاكير تمثؿ أصحابيا ك تحاكي "ساتكرف"، ك تترامى بالساحة عدة تكابي
مآثرىـ لتشكؿ لنا ىاتو المجمكعات الفنية إرثا ماديا ال يقدر بثمف يركم تفاصيؿ أحد أىـ الحضارات 

                

مكتبة المجتمع العربي لمنشر ك التكزيع، عماف، األردف، ، 01ط ليمى فؤاد أبك حجمة، تاريخ الفف: النشكء ك التطكر،  1-
 .121، ص 2011

 .25، ص 2013عيشة مرزاؽ ىيكف، كنكز متحؼ شرشاؿ، المتحؼ الكطني شرشاؿ، كزارة الثقافة، الجزائر،  -2
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كاف معظـ ميندسييا صناعا ك حرفييف ك فنانيف ك ىك  ؛السابقة بالمنطقة خصكصا ك الجزائر عمكما
 المكحات الصخرية المختمفة.ما يتجمى مف خبلؿ المجسمات ك 

نجد نماذج مختمفة لمنقكش البارزة ك الغائرة عمى النصب الجنائزية  ؛إضافة إلى المنحكتات 
خصكصا ك التي تتكاجد بكثرة في الناحية الشرقية لمكطف ك نعطي أمثمة عف ذلؾ بمجمكعة األنصاب 
المتكاجدة بالمدينة الركمانية "بكنيو" )عنابة(، أيف كجدت شكاىد صخرية تمثؿ اآللية "تانيت" في 

ا إلى جنب مع نصب أخرل منيا ما حمؿ نقكشا ألسمحة أك مجمكعة مف الحيكانات أكضاع مختمفة جنب
ك التي كانت ليا مدلكالتيا الخاصة ك تتعمؽ بطبيعة الحاؿ  1خاصة منيا، الثكر، الكبش، الدالفيف،

بحياة صاحب القبر، نشير ىنا أيضا إلى اإلىماؿ شبو التاـ الذم تعانيو ىذه النماذج في ظؿ نقص 
مف طرؼ الجيات الكصية ك كذا عكامؿ التجارة الغير شرعية لآلثار، ك التنقيبات الغير  االىتماـ

 شرعية التي ينجـ عنيا في كثير مف األحياف تيشيـ القطع األثرية ك التخريب المتعمد. 

 
Diane Chasseresse, hauteur :65 cm /largeur : 75 cm 

Marbre veiné de jaune et de rouge provenant des carrières
* 

                
الحضارية في الشرؽ الجزائرم: فترة فجر التاريخ، دار اليػدل، عػيف مميمػة، أـ البػكاقي، محمد الصغير غانـ، المعالـ  -1

 .162، 157، ص 2006
 .26كنكز متحؼ شرشاؿ، كزارة الثقافة ص  كتاب: الصكرة مقتبسة مف  *
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تعدت كذلؾ األعماؿ النحتية المجسمات ك التماثيؿ لتشمؿ فئة الفنكف التطبيقية ك ىذا ما  
نممحو خبلؿ معاينتنا لمختمؼ التشكيبلت الفنية الكظيفية مف زخرفة لؤلكاني الفخارية عف طريؽ صكر 

األشكاؿ ك األحجاـ، حيث  ذات ثبلثة أبعاد خاصة ما حممتو الفكانيس ك المصابيح الزيتية المختمفة
اختمفت تقنيات إخراجيا سكاء عف طريؽ القكلبة أك النحت البارز ك الغائر ما تختص بو في معظـ 

 األحياف المنتكجات الفنية الصخرية عمى مثيمتيا الفخارية.

 الفسيفساء: -2-3
بعيا مف لعؿ التدىكر الكبير لممناطؽ الشرقية خصكصا بعد سمسمة الحركب الداخمية ك ما ت 

احتبلؿ ركماني لياتو المناطؽ الدكر الكبير في بركز فف الفسيفساء ك تطكره عمى مختمؼ األصعدة 
في ظؿ اليجرة المتتابعة لمصانعيف الشرقييف خاصة منيا الجزر اإلغريقية نحك المممكة الركمانية، 

الذم أعطكه فيما بعد  األمر الذم دفع بالميندسيف الركماف لبلحتكاؾ بيـ ك النيؿ مف فيض ىذا الفف
صبغة ركمانية بحتة مف خبلؿ تنكع تقنيات إنجازه، حيث شيد ىذا النمط مف الفنكف تطكرا مقصكدا ما 

ـ( ك ىك ما تعكسو الفترة التي حكـ فييا "يكليكس قيصر" إيطاليا لتصبح بذلؾ 02-01بيف القرنيف )
 مف أىـ مراكز صناعة الفسيفساء في عيد "أغسطس".

الجزائرم الركماني كما أشرنا إليو سابقا بالعديد مف أساليب التصكير المختمفة في  حفؿ التراث 
( بحيث تميزت ك تفردت Frescoeمنيا أيضا النقكش الصخرية أك ما يعرؼ بػ ) ؛الطراز الركماني

ىاتو األخيرة في أدائيا عف سابقتيا باستعماؿ المنظكر عف طريؽ تكظيؼ الظبلؿ ك األنكار لتعطي 
ثالثا في الصكر المنقكشة، كقد أباف الصانعكف الركماف قدرات فائقة في مراعاة النسب ك القياسات بعدا 

التي صاحبيا تكظيؼ التدرج المكني لقطع الفسيفساء ليخرج لنا عممو الفني في شكمو النيائي المتناسؽ 
 1مف جميع النكاحي.

ىامة بالساحؿ مف حيث  ك مف أىـ كرشات صناعة الفسيفساء بالجزائر نجد ثبلث مراكز 
(، Hippo Regius(، عنابة)Resicade(، سكيكدة)Jol Caesareaاإلنتاج الفني أال ك ىي: شرشاؿ)

(، ككصكال Theveste(، تبسة )Cirta(، قسنطينة)Sitifisأما المناطؽ الشرقية نجد كؿ مف سطيؼ)

                
، ص 2011، بيركت، 01، ط 02طو باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، دار الكراؽ لمنشر المحدكدة، ج  -1

707. 
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ذككرة بتجسيدىا (، حيث تميزت لكحات الفسيفساء بالمحطات المThamugadiإلى مدينة باتنة)
مختمؼ الحياة اليكمية في حيف عبرت غالبيتيا عف الكاقع نممح قمة قميمة منيا قد حممت مشاىد 

 أسطكرية. 

بالحديث عف ىذا النمط مف التصكير تستكقفنا أحد أىـ المكحات التصكيرية ك أكبرىا مف ناحية  
عا، حيث اكتشفت الفسيفساء مترا مرب 1121المساحة عمى المستكل الكطني ك التي تقدر بحكالي 

المكجكدة بمتحؼ تيمقاد بباتنة ك الغالب عمى الظف أنيا كانت تغطي كامؿ مساحتو بما في ذلؾ 
الجدراف ك األرضية، ك تعتبر كاحدة مف أربع ك ثمانيف مف إجمالي ثماف كستيف لكحة فسيفساء 

أىـ مميزات فسيفساء شماؿ إفريقيا معركضة لمزكار ميزتيا خاصية الزخرفة النباتية التي تعتبر مف أحد 
 عف غيرىا مف الطرز الركمانية األخرل. 

إلى جانب ىذه التحفة الفنية اليامة نجد كاحدة مف أركع ك أندر الفسيفساء مف حيث طريقة  
ـ ك قد حممت اسـ "الكحكش البحرية" شكمت عف طريؽ قطع صغيرة 1905االنجاز ك المكتشفة سنة 
ا العجينة الزجاجية بمساحة إجمالية قاربت األحد عشر مترا مربعا مف الحجارة مضافة إليي

ـ(، جسدت فصكليا ثبلثة مف اآللية المائية تحمميا كحكش بحرية باإلضافة إلى ثبلث 2.5×ـ4.25)
أطفاؿ ذكم أجنحة مدلكليا "األطفاؿ المبلئكة"، ك نجد كذلؾ لكحة "آلية البحر" السحرية التي تمتاز 

المشاىد أينما كقؼ في مكاف عرضيا ك ىك ما يستشعره المتمقي في إشارة الذم يقؼ بمبلحقة عيف 
 1مذىكال عمى مدل تطكر الفف الركماني نحك سريالية الخداع البصرم في التقنية المستعممة.

نشاىد أيضا بالقاعة الجنكبية لمتحؼ تيمقاد لمسات سحرية أخرل لفف الفسيفساء حيث تشدنا  
ي تكاجو الزكار عمى الجدار الغربي جنبا إلى جنب مع فسيفساء "فيبل دلفي" ك "لكحة لكحة "فينكس" الت

األقنعة" عمى الجدار الشمالي، تمثؿ المكحة "فينكس" ك ىي عارية في كضعية جمكس تبدك مف خبلليا 

                
متػػر مربػػع شػػاىدة عمػػى الثػػراء  1121ككالػػة األنبػػاء الجزائريػػة، متحػػؼ تيمقػػاد بباتنػػة : فسيفسػػاء نػػادرة عمػػى مسػػاحة  -1

 :2018أكتكبر  17، تاريخ اإلطبلع : 2018أكت  28األثرم لتامكقادم، نشر بتاريخ: 
http://www.aps.dz/culture/77893-musee-timgad-a-batna-une-mosaique-exceptionnelle-temoin-de-la-richesse-

archeologique-de-thamugadi 

http://www.aps.dz/culture/77893-musee-timgad-a-batna-une-mosaique-exceptionnelle-temoin-de-la-richesse-archeologique-de-thamugadi
http://www.aps.dz/culture/77893-musee-timgad-a-batna-une-mosaique-exceptionnelle-temoin-de-la-richesse-archeologique-de-thamugadi
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بحرم ذك بنية جسدية ضخمة ك تكسك كجيو لحية طكيمة ك فكؽ رأسو تاج مف  *قنطور راقدة عمى
زيتكف عمى شكؿ دائرم تمسكو "فينكس" بيمناىا، بينما تمسؾ يسراىا برداء كردم المكف ك أغصاف ال

يمسكو مف الناحية األخرل القنطكر البحرم الذم يظير بيف أرجمو كائنا بحريا أسطكريا آخر، في حيف 
 1كاف ىناؾ شاب كراء فينكس يرمي ببصره نحكىا في نظرة محيرة.

الفنية التشكيمية بمتحؼ شرشاؿ التي تأخذنا في رحمة عبر الزمف نعرج مرة أخرل إلى األعماؿ  
مف خبلؿ لكحات الفسيفساء المعركضة عمى جدرانو، فقد أظيرت الفسيفساء نماذج مف الحياة اليكمية 
ك أخرل لمشاىد ميثكلكجية تشد الناظر إلييا مف خبلؿ تككيناتيا المتناسقة ك ألكانيا المتناغمة خاصة 

كليس كعرائس البحر"، األعماؿ الحقمية"، "الفاتنات الثبلث"، حيث جاءت جميا بتقنية في فسيفساء: "أ
األكبكستسيبلتكـ ك شكمت أغمبيتيا عف طريؽ خامة الرخاـ ك األحجار الكمسية ك مكعبات مف الفخار 

اني ك كثيرىا كاف زجاجيا ك ىك ما أعطى الفسيفساء بعدىا التقني ك الفني الذم برع فيو المصكر الركم
 ك أباف عف قدرات فائقة في تنميؽ الديككر الداخمي لممنازؿ ك كذا بعض المناطؽ الحضرية األخرل.

 
 *فسيفساء حمام "فينوس"

 
                

(، ك مخمكؽ أسطكرم في الميثكلكجيا اإلغريقية لو جسد حصاف كجذع كرأس إنساف ككاف hippocentaurالقنطكر: ) *
فراطو في شرب النبيذ، إال أف بعضيـ كاف محبا لمفمسفة  يعيش في الغابات كعمى الجباؿ كعرؼ عنو حبو لمنساء كا 

 قكس، ككانت ىذه الكائنات تسكف جباؿ ثيساليا كأركاديا.كيرمز القنطكر في عمـ الفمؾ إلى برج ال
 .93، ص مرجع سابؽمحمد تغميسية، دليؿ آثار ك متحؼ تيمقاد،  -1

 .28الصكرة مقتبسة مف: دليؿ المتحؼ العمكمي الكطني سطيؼ، كزارة الثقافة، ص   *
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 الجزائري الخالص: الحديث اإلرهاصات األولى لمفن التشكيمي -3
 :لفن التشكيمي البربري في الجزائرا -3-1

الفف التشكيمي الجزائرم الحديث مف ناحية  إثراءالبالغ في  األثر مبربرل أفمما ال شؾ فيو  
الثقافة الشعبية ي بعمقيا الضارب في تاريخ الشكؿ ك المضمكف التي تكحي بدالالت ك رمكز تكح

عف باقي الممارسات التشكيمية األخرل بتكظيفو ألنماط عدة مف  ك قد تميز التشكيؿ البربرمالجزائرية، 
لكجية ك اجتماعية ك نفسية، حددة بنسؽ تجريدم ذك مدلكالت انتربك ذات األلكاف المالخطكط ك األشكاؿ 

في محاكلة إلثبات اإلنساف األمازيغي مع نفسو ك مجتمعو  بحيث يمكف تصنيفو كفف يجسد صراع
ذات ارتباطات قكية  ك ىك يعبر عف ظاىرة فيمينكلكجيةعراقة نسمو ك انتمائو الحضارم ك االجتماعي 

  ليكية الكطنية.با

 إلىاجتماعية بالنسبة  أبعادقضية ذات ك العادات ك التقاليد  اليكية الحفاظ عمىشكؿ مكضكع  
الرمكز المكظفة كاحدة كالتي عبرت  أف إال ،ى مختمؼ تكزيعيـ عمى مستكل الكطفعم بربريةالالثقافة 

 مف خبلؿ الشكؿ كالمكف المناسبيف كىك ما إلييا اإلشارةفي مختمؼ المناطؽ عف نفس العناصر المراد 
 .مع المكضكع طبعا يتبلئـ

 :بربريالرمز ال -3-2
السيميائية في الفف التشكيمي البربرم عمى اختبلؼ تشكيبلتو ك  األشكاؿ أكثرمف يعد الرمز  

ليا  طياتيا دالالت مختمفة كقديمة تحمؿ فيمرسكمة باليد ، كىك عبارة عف أشكاؿ ىندسية مجردة ألكانو
 ، بربرت خاصة بمناطؽ محددة عاش فييا العبلقة بتفاصيؿ الحياة اليكمية مف عادات كنشاطا

في مجاؿ الفنكف التطبيقية عمى غرار الحمي، كالنسيج ك الفخار كما كقد شاع استخدامو كثيرا   
عمى شكمو عامة ما عدا بعض االختبلفات في  بربرمإلى ذلؾ مف صناعة يدكية، ك حافظ الرمز ال
عمى نسقيا حتى استطاع الكلكج الى لكحات العديد مف تشكيمو لكف مدلكلو ككذا ألكانو بقيت محافظة 

 .1الفنانيف الجزائرييف المعاصريف خاصة مع جماعة "أكشاـ"

                
، 2015الجزائػر، كزارة الثقافػة، الجزائػر، سكسف مراد حمػداف، الفػف األمػازيغي البػدائي كأثػره عمػى الفػف التشػكيمي فػي  -1

 .26ص
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 *جرة مزوقة من منطقة القبائل

 

رافؽ الرمز الفف البربرم عبر العديد مف المراحؿ التاريخية مف خبلؿ تكظيفاتو المختمفة ك التي  
أباف مف خبلليا الصانعكف عف جماليات التنميؽ ك مستكيات عالية مف األداء ك التكظيؼ المتناىي 

لرمكز أك لمصيغ الجمالية خاصة مف حيث الشكؿ ك الداللة السيميائية، ك مف المبلحظ ىك محافظة ا
األكشاـ عمى شكميا الكمي عبر التاريخ مع إيجاد أنماط جديدة بدالالت مغايرة تعكس تعايش الرمز مع 

 المجتمعات البربرية ك مكاكبة النظـ الكبلسيكية مف عادات ك تقاليد ك طقكس التي تحيط بيـ. 

 :بربريالخط في الرمز ال -3-3
أك أفقيا أك منحنيا فكجكده في العمؿ الفني  مائبلعمى اختبلؼ أنكاعو سكاء أكاف عمكديا أك  

أك تعبير عف حركة ما، كىك مف الكسائؿ القديمة جاء لداللة معينة سكاء كانت عنصرا مف العناصر 
تكجييو نحك الصيغة الجمالية المرغكبة عمى اختبلؼ مف  بربرمكالرسـ، فقد تمكف الرمز الفي التشكيؿ 

ليف أك صمب، عريضا أـ رقيقا( لينتج لنا أشكاؿ في غاية  –سكاء الخط الخشف أك الرقيؽ صفاتو)

                
 /https://www.pinterest.com/pin/773774779706047671المكقع اإللكتركني:                    أخذت الصكرة مف  *

https://www.pinterest.com/pin/773774779706047671/
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الخط في  ىنا كيككفاطتيا كلتعبيرىا الكاضح دكف تكمؼ، الجماؿ تمكف المتمقي مف التعرؼ عمييا لبس
 .الرمز البربرم قد أعطى انفعاال خاصا

كتحكـ  االنسيابما فيو مف سيكلة في المبلحظ أف ىك غمبة الخط الميف عمى الرمز البربرم ل 
عمى ىذه الصفة لما فييا مف شعكر فنبلحظ تكرار اعتماده  االتجاىاتفي خفة الحركة في شتى 

، كما يمكف قكلو أف الخط عمى اختبلؼ صيغو في كلما تعطيو مف حيكية لمعمؿ الفني كالرزانةباليدكء 
سكاء أكانت  الخاصةالعبلقة بيف الشكؿ كداللتو سكاء إضفاء الرمز البربرم قد لعب دكرا بارزا في 

 كىذا لما فيو مف اختزاؿ لؤلشكاؿ المعبرة عف النصكص.دينية، أـ سياسية أك ثقافية 

عمى العمـك فقد حافظ الخط عمى مكاصفاتو في الرمز البربرم عمى الرغـ مف مركر الزمف  
غير قابمة لمتغير بؿ خاضعة لمكاكبة راسخة كىذا ما أعطى لمفنكف البربرية مكانتيا الخاصة كيكية 

 لمادم لتحقيؽ الغاية التجارية ال أكثر.المعاصرة في اإلنتاج ا

 :بربريلوان الرمز الأ -3-4

لطالما سار المكف كالخط بشكؿ متكاز في مختمؼ األعماؿ الفنية كىذا لما يحمبلنو مف دالالت  
 شكمو، كىذا ما يجعميما في خانة القيـ التشكيمية الميمة في إعطاء العمؿ الفني الفني المنتجداخؿ 

 .الخارجي

كالمكف ىك صفة النعكاس الضكء عمى سطح األشياء كىك تأثير فيزيكلكجي تختص بو شبكة  
خاصة لمداللة عمى  بربرمدكرا كبيرا في الرمز ال المكف، لعب اإلحساسالعيف مما يخمؽ لممتمقي طبيعة 

ز ظاىرة ثقافية استخدميا ك الرم مختمؼ جكاىر األشياء أك لمتعبير عف معنى ما، كيعتبر المكف في
 ؽ غاية االتصاؿ البصرم.الفناف لتحقي

فييا تمثيبل رمزيا لممارسة طقكسيـ، فنجد مثبل  ارتأكاالتي بجممة مف األلكاف  بربرلقد اىتـ ال 
كىك ما اختص بو رجاؿ الديف أف المكف األبيض جاء لمداللة عمى الصفاء كالنقاكة كالخمك مف الشكائب 

يعبر عف األماف كىك ما نبلحظو كالعمماء كالطبقة المثقفة بصفة عامة، كىناؾ المكف األخضر الذم 
كىك ال يعتبر برية، ككذلؾ المكف األحمر الذم يرمز لمتضحية كالدماء مختمؼ التشكيبلت الفنية البر في 
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، باإلضافة إلى قاؽ الحؽ ككذا التعبير عف المحبةلكنا منبكذا بؿ لكنا محترما لما فيو مف قدسية إح
 .بربرالمناطؽ الصحراكية التي سكنيا ال أمالرماؿ الصحراكية  المكف األصفر الذم يدؿ عمى

كقيمة  األسكدتكظيفاتو تكحد في استخداـ المكف  اختبلؼلكف الممفت أف الرمز البربرم كعمى  
خاصة مع  معناىا الخاص في إضافة صفة الجماؿ عمى العمؿ الفني المرغكب في تحصيمولكنية ليا 

دؿ عمى األزرؽ الذم يلبرتقالي كاألبيض كاألصفر كا بربرانسجامو مع ثمة األلكاف المحببة عند ال
، ككذلؾ شاع استخدامو جنبا إلى جنب مع المكف سكنكىا سابقاكىي المناطؽ التي  إفريقيامنطقة شماؿ 

 كالمكانة الرفيعة.الذىبي الذم يدؿ عمى الترؼ 

 المكفىك المكف البني بدكف منازع، كىك  ىاتو الرمكزلكف المكف الشائع االستعماؿ كالغالب عمى  
قد لعب ىذا المكف دكرا بارزا في تحقيؽ التكافؽ المطمؽ في تصميـ الرمز ل، الذم يدؿ عمى السككف
الشماؿ إلى الجنكب، كجاء  البربر مفالتي سكنيا  المناطؽ المختمفةـ معالتحديد البربرم كإشارة عمى 

 .بتدرجات لكنية متباينة كاستعماؿ المكف البني كثيرا في األشكاؿ اليندسية المتنكعة 

متعددة ذات نفس عميؽ حاممة لصيغ  أشكاؿقد عالجت الفنكف البربرية الصكرة مف خبلؿ ل 
 ،"التيفيناغ"مع العبلمات كحركؼ  حد ما إلىجمالية معاصرة رغما عف قدميا مف نسخ ألشكاؿ تقترب 

مختمفة  ألكاناالفخارية ككذا التشكيبلت الفنية مستخدما في ذلؾ  األكانيكجاءت الرمكز عمى مختمؼ 
كالتي اختصت  كاألخضر كاألزرؽكالبرتقالي  األصفركمستكحاة مف النمط المعيشي عمى غرار المكف 

 1بيا صناعة الحمي.

عمى غرار الفنكف التشكيمية الصغرل عرفت نظيرتيا مف فنكف العمارة نفس التشكيبلت  
المستخدمة كنمط  األشكاؿ ك األلكافلكنيا حافظت عمى  أخرل إلىكالتصاميـ كاختمفت مف منطقة 

في المغرب العربي لتككف كشاىد عمى استمرارية الحفاظ عمى  األمازيغمميز لمجزائر عمى غرار  بربرم
 المكركث كاليكية األمازيغية في المنطقة.

                
مازيغية كجدؿ الذاكرة كاليكيػة مػف خػبلؿ أعمػاؿ الفنػاف الجزائػرم ػ :نبيية بكزاخر،" الكتابة األ األستاذةبحث مف تقديـ  -1

 :2017أفريؿ  17، أطمع عميو في 2015، مجمة الكتركنية ،إسماعيؿ المطماطي ػ فف كثقافة
http://altshkeely.com/2015/tashkeel2015/ismaal_almtmaty.htm?fbclid=IwAR1mvafsjsBVGlZe9r8njgR7HD

YJfqB4iCVg5xsn_J5hUM8pY7KsiuGHs 

http://altshkeely.com/2015/tashkeel2015/ismaal_almtmaty.htm?fbclid=IwAR1mvafsjsBVGlZe-9r-8njgR7HDYJfqB4iCVg5xsn_J5hUM8pY7KsiuGHs
http://altshkeely.com/2015/tashkeel2015/ismaal_almtmaty.htm?fbclid=IwAR1mvafsjsBVGlZe-9r-8njgR7HDYJfqB4iCVg5xsn_J5hUM8pY7KsiuGHs
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تنفتح لنا الرؤية ىنا في استمرارية ك بقاء الفنكف البربرية التي حافظت عمى قكاميا مف خبلؿ  
ك التي صاحبت كؿ ما لو عبلقة بالمصكغات خاصة منيا الفضية ك التي تتشارؾ ، اغ"كتابات "التيفين

المختمفة ك التي تحمؿ في مع مختمؼ الصناعات األخرل كالنسيجية ك الفخارية في تكظيؼ الرمكز 
 .1طياتيا مدلكالت عف اليكية ك الطبيعة االجتماعية لسكاف شماؿ إفريقيا

 

 :ظل التواجد العثمانيي في الفن التشكيمي الجزائر  -4
صناعة السجاد، لفنكف التطبيقية عمى غرار لقد أبدع الجزائريكف في الرسـ كمختمؼ ا 

عمى مداخؿ المباني ة ما تعمؽ بالخط العربي كالنقكش في العيد العثماني، خاص كالصناعات النحاسية
الفنية التي  الممارساتكتجميد كالكتب كفف الزخرفة، ىذه األخيرة التي تعتبر مف أىـ  الدينية كالعمرانية

بمختمؼ أنكاعيا خاصة ما تعمؽ بالزخرفة النباتية  إتقانيافيكف كالصناع كبرعكا في ر عمييا الح اشتغؿ
اليا يؽ كالتي كاف استعمالتي زخرت بيا مداخؿ البيكت كمختمؼ السطكح التي حظيت بالزينة كالتنم

 .2كىك ما جعميا مكضع دراسات عديدة" شائعا خاصة في الفنكف التطبيقية

الحديث عف الفنكف البصرية المعاصرة في الجزائر ال يمنعنا مف البحث في أغكار الفف  إف 
زائر تطكرا رىيبا في خاصة في العيد العثماني أيف عرفت الجالتشكيمي خبلؿ فترات خمت مف الزمف، 

ميداف الفنكف، كنجد أف فف النقش عمى الخشب كاف مف أبرز األمكر التي عمى غرار  شتى المجاالت
 الحرفيكف في ذلؾ الكقت.مارسيا 

محمد بف حسف ك سالـ ـ قاـ أبناء العـ مف عائمة "بف فرفارة" أال كىما: )1832ففي سنة  
نفس األمر الذم  ، كىك3بكجناف( بنقش الخشب الخاص بمنبر مسجد "سيدم إبراىيـ" بمدينة تممساف

، ـ1834اشتغؿ عميو أحدىما تحت أمر مف األمير عبد القادر في جامع "سيدم بكمديف" حكالي عاـ
كزخرفة العديد مف المباني خاصة  تحميةكقبميما لعبت عائمة "الياشمي سارمشؽ" دكرا فاعبل في 

                
 .27، ص 2014كامب، البربر، ذاكرة ك ىكية، تر: عبد الرحيـ حزؿ، دار إفريقيا الشرؽ، المغرب،  يالغابر -1
 .352، دار الفكر، القاىرة، مصر، ص02جتر: سباعي، ركبير مانتراف، تاريخ الدكلة العثمانية،  -2
 .420، ص1998بيركت، لبنافدار الغرب اإلسبلمي، ، 01، ط 08ج أبك القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي،  -3
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الكلي سيدم بكمديف  كمف بيف أبرز أعماليـ زخرفة ضريحـ 19بمدينتي معسكر كتممساف أكاخر القرف 
 .1ـ1793عمـ 

برع في فف النقش في شتى مجاالت  ابف الحفاؼ مف مدينة الجزائر قديكسؼ  أيضانجد  
البناء، كاشتغؿ لمدة مف الزمف عمى زخرفة التحؼ الفنية كىك ما جعمو محط إعجاب خاصة بالمعرض 

المزينة خاصة جممة األعماؿ ، حيث نالت أعمالو إعجاب الزائريف 2ـ1903المقاـ في مرسيميا عاـ 
الدقيقة كالمحبلة بالمكف الذىبي جممة مف قيـ طريؽ مربعات الزليج كالتي حممت ألكانيا كتشكيبلتيا  عف

 الفف اإلسبلمي الخالص.

ـ 1896بف سمايا" عمى كساـ األكاديمية سنة في ميداف الخط ناؿ الخطاط عمر مف عائمة" 
 الككبكالني( كالزخارؼ المتباينة، خاصة ما جاء في كتاب)ديبكف كلقاء إبداعاتو المختمفة في فف الخط 

حيث حممت صفحات الكتاب حكالي أربع لكحات تمثؿ الطابع اإلسبلمي مف خبلؿ الزخارؼ النباتية 
 .3كالتشكيبلت الخطية المتنكعة

يتجمى لنا ىنا أف الفف التشكيمي الجزائرم في العيد العثماني قد ماؿ بشكؿ كبير إلى الفف  
كالخط، كالشيء المبلحظ كذلؾ ىك طغياف الفف  الزخرفةمف خبلؿ فف اإلسبلمي في تشكيبلتو الجمالية 

ة مف خبلؿ التشكيمي عمى الفنكف التطبيقية بمختمؼ نكاحييا خاصة في فف العمارة الذم شيد قفزة نكعي
 يعنى بتمبية المنفعة في الحياة االجتماعية. العناية بو كفف 

                
 .420المرجع نفسو، ص -1
 .421المرجع نفسو، ص -2
 .422المرجع نفسو، ص  -3
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 جرة ماء كروية الشكل

 مكان الحفظ: المتحف الوطني لمفنون و التقاليد الشعبية
 

عرفت الجزائر كذلؾ حركة نكعية في مجاؿ الصناعات المعدنية المختمفة ك التي سيطرت  
تشكيبلتيا، لكف ىذه الصناعات ال يمكف مقارنتيا مف ناحية الجكدة خامة النحاس بمختمؼ أنكاعو عمى 

بالمنتجات الفاسية أك التكنسية، في حيف كاف لقدكـ السكرييف األثر الجمي عمى المنافسة ما بينيا ك 
بيف الصناعات الجزائرية ك التي عرفت تحسنا فيما بعد ذلؾ ترجع أسبابو إلى التجربة ك الممارسة في 

 المجاؿ.

يما يخص مجاؿ العمارة قد تككف "القصبة" مف أىـ ك أبرز الشكاىد عمى تطكر العمراف ك ف 
كذا التغييرات التي حدثت عمى المباني مف ناحية التصميـ الداخمي ك الخارجي ك الذم حقؽ قيمتيف 

حة ك متناغمتيف تكمف إحداىما في الكظيفية ك الثانية تمثؿ الجانب الجمالي الذم يبعث في النفس الرا
 السكينة ك يحقؽ التالؼ االجتماعي ما بيف أفراد المجتمع الكاحد.

 مف الجانب التاريخي كذلؾ نستذكر أف الجزائر في الفترة العثمانية قد شيدت تطكرا ممحكظا 
، ىذا التطكر الذم يرجع في األساس إلى الحركة الصناعية االقتصادمفي الجانب المتعمؽ بالنشاط 

في شتى الفنكف التطبيقية ك التي تمركزت باألساس في المدف الكبرل كالجزائر العاصمة ك قسنطينة، 
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ك كذا التنظيـ  ،  ك نممح ىنا إلى تميز ىذه الصناعات ك الفنكف بالدقة ك اإلتقاف في األداءتممساف
 .1كجالمحكـ كفؽ تنكع المنت

 

 الفن التشكيمي بالجزائر في ظل االحتالل الفرنسي لمجزائر: -5
 :ال عبد المطيففي -5-1

كىي كاحدة مف أشير كأبرز المعالـ الفنية  ـ،19العشرية األكلى لمقرفالمقرات خبلؿ مف أىـ  
لمكانتيا الخاصة كدكرىا الفاعؿ في إثراء الساحة الفنية عمى مر السنيف،  في تاريخ الجزائر الحديث

في الجماؿ مف خبلؿ تصمييا الباىر كفؽ  أيةكقد كانت الفيبل أك باألحرل القصر تحفة معمارية 
المكانة اليامة ىك مكقعيا الطراز العثماني ككذا تفصيبلتيا الداخمية التي زادتيا جمالية، كما منحيا 

ككذا مناظر االستراتيجي فيي تقع كسط غابة عمى مقربة مف مقاـ الشييد كمطمة عمى زرقة البحر 
 خبلبة، كما زادىا بياءا ىك المكف األخضر الزمردم الذم تناغـ مع بياض جدرانيا.

ـ 18ة خبلؿ القرف" كىي مف أثرل العائبلت الجزائريعبد المطيؼتعكد ممكية القصر إلى عائمة " 
عائمة ذات جاه، كيعد عبد المطيؼ مف عائمة مثقفة ضمت في طبقاتيا الكزراء باإلضافة إلى ككنيا 

يبنيا عبد المطيؼ إال أنو فرض اسمو عمييا عمى الرغـ ، كعمى الرغـ مف أف الدار لـ 2كالقضاة كاألدباء
 اإلدارة الفرنسية.تحت استغبلؿ مف تداكؿ مبلكيا خاصة كأنيا في كقت ما كانت 

كانت فيبل عبد المطيؼ مزارا لؤلدباء كالمثقفيف خاصة الفرنسييف منيـ، كالذيف لـ يجدكا حرجا  
ر الذم أكد عميو" شارؿ جكنار" سنة ػػػػػػك األمػػػػـ، كى1902جزائر منذ بداية عاـ ػػػػػػػػػفي التنقؿ إلى ال

مة، كقد أقاـ العديد مف الفنانيف الفرنسييف في ـ عند تكليو منصب الحاكـ العاـ لمجزائر العاص1903
" كأبدعكا في Carre" باإلضافة إلى " كاريو Cauvy"، ككذا "ككفيNoiretالقصر عمى غرار "نكاريو

                
، المؤسسة الكطنية لمكتاب، 04ناصر الديف سعيدكني ك الميدم البكعبدلي، الجزائر في التاريخ، العيد العثماني، ج  -1

 .61، ص 1984
 .384، ص ، مرجع سابؽ01ج أبك القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي،  -2
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ـ لمناشئيف كالمكىكبيف لئلقامة كالبحث عمى عاتؽ 1907عديد األعماؿ الفنية بعد دعكة "جكنار" عاـ 
 1.الدكلة

 
 *بهو دار "عبد المطيف"

الذم  Dufersen":الفناف "شارؿ دكفرسيفالمصكريف الذيف تخرجكا مف الدار كنجد مف أبرز 
كالذم يحتفظ متحؼ  Duboisـ، ككذا ديبكا1934ـ كالذم تكفي عاـ 1911ـ ك1910أقاـ مابيف 

مف اليقار"، كمف بيف الكافديف ككذا المتخرجيف مف الدار نجد  امرأة" اسـالفنكف بأحد لكحاتو تحت 
ـ كمف بيف أعمالو "نساء مف الجزائر" ك 1942الذم تكفي بكىراف سنة  Lounoisف لكنكا الفنا

،كيضـ "الشرقيات"، باإلضافة إلى "ألبير ماركي" الذم جسد مرسى بجاية في تشكيبلت فنية متعددة

                
 .386المرجع نفسو ص  -1
 :مف تصكير: "عمار حمدم"، الصكرة مكجكدة عمى الرابط اآلتي *

https://www.google.com/maps/uv?hl=ar&pb=!1s0x128fb29e79155e07%3A0x6fa543498c065d66!3m1!7e11

5!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M7

1JR_z5mPwUpZP%3Dw239h160kno!5z2YHZitmE2Kcg2LnYqNivINin2YTZhNi32YrZgSAtINio2K3Yqy

BHb29nbGXigI8!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M71JR_z5mPw

UpZP&sa=X&ved=2ahUKEwivsZ3Nm6nnAhWu0eAKHSjICb0QoiowF3oECA0QBg                                    

https://www.google.com/maps/uv?hl=ar&pb=!1s0x128fb29e79155e07%3A0x6fa543498c065d66!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M71JR_z5mPwUpZP%3Dw239h160kno!5z2YHZitmE2Kcg2LnYqNivINin2YTZhNi32YrZgSAtINio2K3YqyBHb29nbGXigI8!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M71JR_z5mPwUpZP&sa=X&ved=2ahUKEwivsZ3Nm6nnAhWu0eAKHSjICb0QoiowF3oECA0QBg
https://www.google.com/maps/uv?hl=ar&pb=!1s0x128fb29e79155e07%3A0x6fa543498c065d66!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M71JR_z5mPwUpZP%3Dw239h160kno!5z2YHZitmE2Kcg2LnYqNivINin2YTZhNi32YrZgSAtINio2K3YqyBHb29nbGXigI8!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M71JR_z5mPwUpZP&sa=X&ved=2ahUKEwivsZ3Nm6nnAhWu0eAKHSjICb0QoiowF3oECA0QBg
https://www.google.com/maps/uv?hl=ar&pb=!1s0x128fb29e79155e07%3A0x6fa543498c065d66!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M71JR_z5mPwUpZP%3Dw239h160kno!5z2YHZitmE2Kcg2LnYqNivINin2YTZhNi32YrZgSAtINio2K3YqyBHb29nbGXigI8!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M71JR_z5mPwUpZP&sa=X&ved=2ahUKEwivsZ3Nm6nnAhWu0eAKHSjICb0QoiowF3oECA0QBg
https://www.google.com/maps/uv?hl=ar&pb=!1s0x128fb29e79155e07%3A0x6fa543498c065d66!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M71JR_z5mPwUpZP%3Dw239h160kno!5z2YHZitmE2Kcg2LnYqNivINin2YTZhNi32YrZgSAtINio2K3YqyBHb29nbGXigI8!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M71JR_z5mPwUpZP&sa=X&ved=2ahUKEwivsZ3Nm6nnAhWu0eAKHSjICb0QoiowF3oECA0QBg
https://www.google.com/maps/uv?hl=ar&pb=!1s0x128fb29e79155e07%3A0x6fa543498c065d66!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M71JR_z5mPwUpZP%3Dw239h160kno!5z2YHZitmE2Kcg2LnYqNivINin2YTZhNi32YrZgSAtINio2K3YqyBHb29nbGXigI8!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipM2Q0FKL38OGYYeUWp0p7VM6M71JR_z5mPwUpZP&sa=X&ved=2ahUKEwivsZ3Nm6nnAhWu0eAKHSjICb0QoiowF3oECA0QBg


بالجزائرالفصؿ األكؿ                              مقاربات تاريخية حكؿ الفف التشكيمي   
 

34 
 

، تحت Peguet، كجكرج بيقيPenauبينك متحؼ الجزائر كذلؾ منحكتتيف لكؿ مف النحاتيف: 
 1يصمي/عربي يتكضأ( عمى التكالي.)عربي :اسمي

 الدار ككافكمف أعبلـ الفف الحديث نجد أف "ىنرم ماتيس" كاف كذلؾ مف بيف ركاد ىذه   
األديب كالفناف "دكالكركا" كؿ مف الفرنسي، ككذا  –ألسمكبو التأثير البالغ في الفف الجزائرم 

فرنسا ككذا بمدانيـ عشية استقبلؿ ك"فركمنتاف"، لكف جؿ أعماؿ كبار الفنانيف كغيرىـ رحمت إلى 
 الجزائر.

المختمفة األكؿ لمفف الحديث بالجزائر مف خبلؿ التجارب  االتجاهكتمثؿ "فيبل عبد المطيؼ"   
لكنو بقي فنا أجنبيا كقد تطكر الفف في ىذه الفترة تحت ظؿ المعطيات الخارجية لعديد الفنانيف، 

ممدكدة التي فتحت ، لكنو كاف بمثابة اليد الازدىارهلشرقية عمى الرغـ مف خكض في حياة المجتمعات اي
 المجاؿ لفنانيف جزائرييف قصد الخكض في التجربة الفنية ك الذكد عف قيـ المجتمع الجزائرم فيما بعد.

لفرض نفسو كمكانتو الخاصة داخؿ المحمي الذم سعى جاىدا  االتجاهالثاني فيك  االتجاهأما  
ثباتا لميكية الجزائرية مف خبلؿ مختمؼ األعماؿ الفنية التي تضـ في طياتيا قيـ كعادات الكطف  كا 

ميبلد جيؿ فيبل عبد المطيؼ في  مرتادك، ككما سبؽ ذكره فقد ساىـ كتقاليد المجتمع الجزائرم المحافظ
بككرش، ككانت ميمكد معمرم، عبد الحكيـ حمش،  مازكاك جديد مف التشكيمييف الجزائرييف عمى غرار: 

 2بدايات مكاضيعيـ حكؿ الطقكس اإلسبلمية كالحياة المغربية كاألندلسية

 مدرسة الفنون الجميمة : -5-2
تحت كصاية السمطات  ـ1920 فتحت مدرسة الفنكف الجميمة بالعاصمة أبكابيا مع مطمع سنة 
، كبالتحديد كانت كممحقة لتأىيؿ الناشئيف كالمكىكبيف لكلكج المدرسة العميا لمفنكف الجميمة الفرنسية

العديد مف المكاىب الجزائرية في  اكتشفكابالعاصمة الفرنسية باريس، كبما أف ركاد فيبل عبد المطيؼ 
فنانيف الذيف انتسبكا مى قمتيـ بدركس تطبيقية في الرسـ، كمف أكائؿ الالرسـ فقد حظي ىؤالء الفنانكف كع

 ـ1928سنة ـ، ككذا عبد الحميـ ىمش1916إلى ىذه المدرسة نجد كؿ مف :ازكاكم معمرم سنة
باإلضافة إلى محمد ازميرلي كالذم كانت بداياتو كفناف عصامي لكف سرعاف ما طكر أسمكبو كككف 

                
 .387 المرجع نفسو ص -1

2
 Malika Bouabdellah. La peinture Les mots. ED. Musée National des beaux art. Alger.1994.p15. 
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تعمؽ بمكحاتو التي خاصة ما ـ في تاريخ الفف التشكيمي الجزائرم 1935مف ذىب عاـ  اسمالنفسو 
 يصؼ فييا المناظر الطبيعية داخؿ الكطف.

ـ كفي سنة 1940سنةـ، ك"بف فراح سميماف"1938دكف أف ننسى الفناف "بككرش" سنة  
ـ لمع نجـ الفنانة باية محي الديف كىي في فترة طفكلتيا كالتي لـ تكمؿ سف الثالثة عشر مف 1947
ف ىك أسمكبيا الساذج كالتشكيبلت الزخرفية الجميمة التي تتسـ كما ميزىا عف باقي الفناني، آنذاؾعمرىا 

بالفطرية، كنعرج كذلؾ عمى الفناف "بف عبكرة حسف" الذم سار عمى درب باية محي الديف بأسمكبو 
 1.الفطرم في رسـ مختمؼ أحياء العاصمة

المنتسبيف لمدرسة إف األمر األكيد الذم ساىـ في الرفع مف مستكل أكائؿ الفنانيف الجزائرييف  
، كمنو االختبلط بالمعارض الفنكف الجميمة ىك تنقبلتيـ الدائمة إلى فرنسا كمختمؼ البمداف األكركبية

الفنية ككذا االطبلع عمى ما ىك جديد في الساحة الفنية كىك ما مكنيـ مف اكتساب كعي فني قادىـ 
 مفة.إلى تحديد معالـ اليكية الكطنية في تشكيبلتيـ الفنية المخت

 
 م:20في مطمع القرن  الجزائري رواد الفن التشكيمي -6

إلى مختمؼ البمداف  تنقمكاكما أشرنا إليو سابقا أف العديد مف الفنانيف التشكيمييف الجزائرييف  
اختار إلى أف العديد منيـ كبعد تنقمو  اإلشارةاألكركبية لقاء مكاكبة الحراؾ الفني ىناؾ، كجب عمينا 

ة كتحديد أساليبيـ لسيرىـ الذاتيالذم يصعب مف تأريخ فعمي  األمرىناؾ لعدة أسباب كىك  اإلقامة
 الفنية الخاصة.

تبلؼكلعدـ كجكد أرشيؼ خاص بالجزائر يعددىـ خاصة في ظؿ استحكاذ    السمطات  كا 
عمى األرشيؼ فسنقكـ بالتطرؽ إلى أبرز كأىـ الفنانيف الذيف جادت بيـ الكتب  آنذاؾالفرنسية 

التي كصمت إلينا لعمنا نحصر جممة منيـ كنحدد أسمكب كؿ فناف حسب أعمالو كالدراسات السابقة 
عمى الرغـ مف بداياتيـ العصامية في التشكيؿ، كسنتطرؽ إلى أبرز أعمدة التشكيؿ الجزائرم حسب 

 .ية المحفكظة بمختمؼ المتاحؼ الكطنية كالعالميةأعماليـ كحضكر شخصياتيـ في األعماؿ الفن

 

                
 .40، ص1980عفيؼ بينسي، الفف الحديث في الببلد العربية، دار الجنكب لمنشر، اليكنسكك،  -1
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 صر الدين دينيه:انالحاج  -6-1
ىنا نستذكر أحد أىـ القامات التي أليمت الساحة الفنية التشكيمية بالجزائر خبلؿ القرف التاسع  

عشر، كىذا نظير أسمكبو الفني الخاص الذم راكح ما بيف األسمكب االنطباعي ك األسمكب الكاقعي في 
بتعبيره التشكيمي عف جماؿ ك ركعة المناظر الطبيعية في تشكيؿ مختمؼ أعمالو الفنية خاصة ما تعمؽ 

الجزائر، ككذا تجسيده لجممة مف المظاىر ك العادات ك التقاليد التي كانت تميز  المجتمع الجزائرم ك 
 الصحراكم عمى كجو الخصكص، حيث تعتبر لكحاتو مرآة التاريخ التي تمثؿ التراث الشعبي األصيؿ.

إتياف دينيو كىك أصيؿ مقاطعة: لكراييو، مف عائمة مرمكقة تنتمي  - Etienne Dinetاسمو  
ق المكافؽ لمثامف ك العشريف 1277رمضاف  02لى األسر البرجكازية المتكسطة، كلد يكـ الخميس إ

ـ بباريس، كىك ينتمي إلى عائمة مثقفة كجؿ أفرادىا يشغمكف كظائؼ مرمكقة، فقد كاف 1861مارس 
را في ىندسة الجسكر ك محاميا لدل محكمة السيف، كىك نفس األمر بالنسبة جده ميندسا، كأبكه خبي

 .1"مارم لكيز اديؿ" لكالدتو

عمى الرغـ مف  مميئة بالحناف ك الحب النابع مف دؼء الكالديف Etienne Dinetكانت طفكلة  
كىك األمر سنكات  04( التي يكبرىا بػجافعطؼ الجد عميو ىك ك أختو )صرامة األب، باإلضافة إلى 

سنكات  10، ك عند بمكغو الذم لعب دكرا  في بناء شخصيتو النبيمة التي يدفعيا إيمانو الصادؽ
اضطر الصغير إلى التنقؿ نحك العاصمة باريس النتسابو إلى ثانكية )ىنرم الرابع( التي عرؼ عنيا 

 الصرامة.

مبدأ تسير عميو العائمة أال متحمسا كثيرا ليذا التكجو الذم أرغمو عميو كالده ك Dinetلـ يكف  
ك ىك مجاؿ القضاء كبالضبط تخصص المحاماة، ك لعؿ خير دليؿ عمى ذلؾ ىي نقاطو المتكسطة 
في جؿ المكاد ما عدا مادة الرسـ التي أباف فييا عف قدرات فائقة، باإلضافة لعدـ اكتراثو بمنظره ك 

أقكل، فقد استغؿ عطؿ نياية األسبكع شكمو الخارجي لكف عزيمتو عمى متابعة مسيرتو مع الفف كانت 
في زيارة متحؼ المكفر أيف كاف يتمتع بمشاىدة ك مبلحظة أعماؿ جممة مف الفنانيف ك التي اكتسب 

                
 .10الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع، ص  ،01ط  سيد أحمد باغمي، الفناف المبدع في الرسـ الجزائرم، -1
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مف خبلليا ثقافة فنية بالغة، بينما كاف يمضي العطؿ السنكية بمسكنو العائمي متمعنا في جماؿ 
 1الطبيعة.

كميا أمكر كذلؾ ساىمت في صقؿ مكىبتو الفنية، ككانت مف أىـ رحبلتو في رسـ المناظر  
غرانفيؿ( الكاقعة )بمدينة ـ لمخدمة العسكرية 1880أثناء تأديتو سنة الطبيعة تمؾ الفترة التي قضاىا 

يعة خبلؿ ، حيث كاف يتمتع بجماؿ ك عذرية الطب2عمى مقربة مف بريطانيا بعد نيمو لشيادة الباكالكريا
 .3أكقات فراغو ك يقضي كقتا في رسـ ما كقعت عيناه عميو في الطبيعة

ك بعد إنياءه لمخدمة العسكرية ك عكدتو إلى مسقط رأسو بباريس بدأت أكلى العقبات الجدية  
في اختيار مسيرتو ك حياتو المينة بمعارضة كالده، بيد أف العائمة تكارثت مينة المحاماة ك دراسة 

خاصة بعد تدخؿ أحد أصدقاء العائمة ك معارفيا كالذم  Dinetلكف الغمبة كانت في األخير لػالقانكف، 
يدعى )إيميمي تكمبميي( كالذم سعى جاىدا إلقناع العائمة كخاصة الكالد بأف الشاب سيتمكف مف الظفر 

 بمكانة ميمة في الساحة الفنية.

التحؼ الفنية المختمفة، حيث  إنتاجك كلج الفناف كرشة )غارنكلد( التي تنشط في مجاؿ الرسـ  
أباف قدرة فائقة عمى التمكف مف عمـ التشريح كىك األمر الذم يبرز مف خبلؿ العديد مف البكرترييات 

بعد سنة كاحدة 4ـ،1882التي رسميا الفناف، لكنو سرعاف ما انتسب إلى المعيد الخاص جكلياف سنة 
مكف مف االحتكاؾ بجممة مف الفنانيف اآلخريف كىك ما مف ذلؾ نظرا لتكقؼ الكرشة عف نشاطيا، أيف ت

 خمؽ جكا مف المنافسة خاصة ما تعمؽ بالمكاضيع الكاقعية التي جاءت ضد نظيرتيا االنطباعية.

ـ قد اشتغؿ عمى أحد أىـ لكحاتو في بدايتو الفنية ك التي حممت اسـ 1881ككاف خبلؿ صيؼ 
"، كىي المكحة التي عرضت إيرسيمسنة تقطف أحد قرل "" جسد مف خبلليا صكرة المرأة األـ كمكتيد"

ـ لتتكجو عيكف النقاد نحكىا نظرا لدقة الفناف في تمثيؿ الضكء عمى لباس المرأة العجكز 1882سنة 
لـ يكف راضيا بالقدر الكافي  Dinetككذا التكظيؼ المنسجـ لمظبلؿ ك األنكار عمى سطح المكحة، لكف 

                
 .40ص  ،2014كىراف، ،قصة إسبلـ الرساـ الفرنسي إتياف دينيوجاؿ نادية، ق -1
عمػػػي عبػػػػد اهلل مػػػػرزكؽ، الحػػػاج ناصػػػػر الػػػػديف دينيو؛حضػػػكر عػػػػالمي ك إنسػػػػاني، مجمػػػة الفيصػػػػؿ، )المممكػػػػة العربيػػػػة  -2

/صفر، 440-439السعكدية/دار الفيصؿ الثقافية(، العدداف   .35ـ، ص2012-ق1434/محـر
3

- "Etienne Dinet" L'action africaine n 3 mars 1912 p 56. 
4

- Ibid. P14. 
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ء المعرض إلى نزع الجزء السفمي الحامؿ إلمضائو ليخفي اسمو مف عف لكحتو ىذه فعمد بعد انتيا
 عمييا.

بعد عاـ مف ذلؾ شارؾ في نفس الصالكف بعمؿ فني جديد حمؿ اسـ "صخرة صامكا" التي  
جاءت بأسمكب انطباعي فريد، ك قد مثمت المكحة مشيدا مف قرية )صامكا( ك التي تصكر لنا نظرة 

بدك القرية خمؼ الغابة التي يتقدميا مجمكعة مف الصبياف الذيف عمكية مف منحدر القرية  حيث ت
يتسمقكف الصخكر لمكصكؿ إلى أعمى، كقد ناؿ عف عممو ىذا لكحة الشرؼ الحتبللو المرتبة الثالثة 

 .ـ1883سنة 

ممارسا لجممة مف اليكايات التي ساىمت في تنشيط كعيو  Dinetحتى ال ننسى فقد كاف  
فنجده تارة رساما ك تارة أخرل مؤلفا، ك كذا أحب التصكير الفكتكغرافي ك  الفني بطريقة أك بأخرل

ممارسة الرياضة، كقد كانت مف أبرز ىكاياتو ىي صيد الحشرات المختمفة بما في ذلؾ الفراشات كىي 
اليكاية التي كانت سببا في زيارتو إلى الجزائر بعد تمبية دعكة مف أحد أصدقائو الذم يدعى "لكسياف 

" لمرافقة أخاه المختص في عمـ الحشرات، ك التي دعاه فييا لزيارة الجزائر قصد استكشاؼ نكع سيمكف
ـ كقاما بالتجكؿ في مدف عدة كبرج بكعريريج ك المسيمة التي 1884نادر ىناؾ، حيث زارا الجزائر سنة 

كرقمة ك بسكرة، رسـ فييا أحد المكحات الجميمة التي تمثؿ منظرا لفيضاف كاد المسيمة، باإلضافة إلى 
 كىي الرحمة التي لـ تدـ طكيبل حتى عاد الفناف إلى مرسيميا.

بعد تحصمو عمى منحة دراسية حرة،   إلى الجزائر Dinetـ كانت عكدة 1885في عاـ  
ميغكف"  فيما بعد ك يقيمكا بمدينة األغكاط  ليمتحؽ بو كؿ مف صديقيو "إدكارد ميشبلف" ك "غاستكف

تخممتيا بعض الرحبلت إلى الكاحات الجزائرية كىي أحد األماكف التي استميـ منيا لمدة مف الزمف 
 الفناف مكضكعا لمكحتو )الغطاسكف( حيث افترقكا فيما بعد الختيار كؿ كاحد منيما كجيتو ك مساره.

 في ىذه الفترة قاـ الفناف بالعديد مف الجكالت السياحية في الكاحات الجزائرية ك التي القى فييا 
التخمي عف صفكؼ أكاديمية جكلياف  Dinetمف السحر ك الجماؿ ما لـ يخطر عمى بالو، بعدىا قرر 

ـ ليسطر لنفسو عالمو الشخصي في ميداف الفف ك ليتفرغ أكثر لمكىبتو التي أراد كسب 1886عاـ 
 قكتو منيا.



بالجزائرالفصؿ األكؿ                              مقاربات تاريخية حكؿ الفف التشكيمي   
 

39 
 

إلى الجزائر  لكف تأثير البيئة ك المجتمع كانت قد أثرت نكعا ما في نفسية الفناف، فقد عاد 
ـ كمستشرؽ في الفف ك يؤسس "جمعية الفنانيف المستشرقيف"، التي كانت ليا 1887لممرة الثالثة سنة 

قكاعدىا  كحاكلت تشكيو المجتمع الجزائرم بحيث أنجز عدة أعماؿ فنية منيا أعماؿ تصكر نساء 
 .عاريات عاد بيا فيما بعد إلى فرنسا

مشاركتو في الصالكف التكنسي)الرابع( ك الذم أشرؼ عمى تجدر اإلشارة ىنا إلى إمكانية  
 15افتتاحو رئيس المؤسسة الثقافية )معيد قرطاجة( في طبعتو األكلى، افتتحت الطبعة يكـ الخميس 

ـ بقصر "ككىيف"، حيث أشار إلى ذلؾ الكاتب ك المؤرخ لمفف التشكيمي التكنسي "عمي 1897أفريؿ 
 1ييف بالجزائر.المكاتي" بمشاركة مستكطنيف فرنس

كانت الزيارة الرابعة كبداية لمسيرة فنية جديدة  كاف دليمو فييا مرشده ك صديقو فيما بعد  
بكاحة بكسعادة  متأمبل في جماؿ المنطقة ك  1904الشاب سميماف بف إبراىيـ با عامر حيث أقاـ سنة 

أمؿ ك بحث اعتنؽ بيا اإلسبلـ أصالة عاداتيا ك تقاليدىا اإلسبلمية ك كذا كـر ك تكاضع أىميا، بعد ت
إلى "ناصر الديف دينيو" في ىذه المحظة بالضبط  Etienne Dinetـ ليغير اسمو مف 1913عاـ 

 كانت لحظة ميبلد فناف جديد  متأثر بالتراث المحمي اإلسبلمي لممنطقة.

سنة ىك كصديقو "با  68ـ عف عمر ناىز 1929أدل ناصر الديف دينيو فريضة الحج عاـ  
" ليؤلؼ كتابا تحت اسـ"الحج إلى بيت اهلل الحراـ" كالذم جاء كرد  فعؿ عف المستشرقيف ك عامر

كقد كافتو المنية بفرنسا بعد صراع مع المرض يـك  يدحض مزاعميـ بتخصيص فصؿ مف كتابو لذلؾ،
ـ حيث أقيمت لو جنازة عمى الطريقة اإلسبلمية ك 1929ديسمبر  24ق المكافؽ لػ 1348رجب  22

ببكسعادة  2بعدىا نحك الجزائر ليدفف بجانب قبر صديقو الكفي "با عامر" بمقبرة )الدشرة القبمية(يحكؿ 
مخمفا كرائو إرثا ماديا ضخـ مف المكحات التشكيمية ك المؤلفات األدبية عمى غرار: حياة محمد رسكؿ 

 ـ.1898اهلل، خضرة،راقصة أكالد نايؿ إضافة لترجمتو لقصيدة عنترة ابف شداد الممحمية 

 

                
 .26، ص 1998دار الشركؽ، مصر،  ،01ط  في تاريخ الفنكف الجميمة،مير غريب، س -1
، 108أبػك ظبػي، العػدد -، الرساـ العالـ المؤمف الحاج ألفكنس إتياف دينيو،)مجمػة تػراث اإلماراتيػةإسماعيؿسيد عمي  -2

 .104، ص 2008
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Etienne Dinet 

"Fillette à la fenêtre", Huile sur toile (1960)
*  

 

 أزواو معمري : -6-2
يعتبره الكثير مف دارسي حقؿ الفنكف البصرية رائدا مف ركاد الفف التشكيمي الجزائرم كىك مف  
" بمدينة تيزم كزك كالده ىك أرزقي، ككانت عائمتو قريبة مف السمطات بني ينيبقرية " ـ1890 مكاليد

األمر الذم ساىـ في استقرار نفسيتو الفرنسية خدماتيا، كىك ما ساىـ في الحالة المادة الممتازة لمعائمة 
 .1ك التحكـ السميـ في إدارة حياتو

التحؽ الفناف بمدرسة فرنسية ضاحية بني يني لمدة مف الزمف نجيؿ عددىا لكنو تكجو فيما  
بعد إلى مدينة الرباط المغربية ضمف بعثة فرنسية " لتنظيـ المغرب" قبؿ االحتبلؿ، أيف كاف أخاه يدير 

                
 :اآلتيصكرة مأخكذة مف المكقع  *

https://www.facebook.com/1795613060679244/photos/a.1798271070413443/2448954508678426/?type=3&t

heater .2019ديسمبر  23بتاريخ: ،   
 .479، ص 08عد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي،ج أبك القاسـ ص -1

https://www.facebook.com/1795613060679244/photos/a.1798271070413443/2448954508678426/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1795613060679244/photos/a.1798271070413443/2448954508678426/?type=3&theater
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ـ(، 1914/1918لفرنسية، كألسباب غير معمكمة يجيؿ ما كاف يقكـ بو ما بيف سنكات )مدرسة لمغة ا
 " كأستاذ لمرسـ.الرباطـ بالمدرسة اإلسبلمية "1919كقد عاكد الظيكر سنة 

تبدك تفاصيؿ حياتو مجيكلة حيث نجد شحا كبيرا ك ندرة في كـ المعمكمات التي تتناكؿ سيرة  
الكطف، إال أننا استعنا بما جاء في مكسكعة تاريخ الجزائر الثقافي ألبي الفناف ك أعمالو داخؿ ك خارج 

القاسـ سعد اهلل ك ىي المعمكمات التي بنينا عمييا نصنا ىذا، ك في ىذا الصدد فقد ذكر الكاتب بأف 
ـ لكف أكلى لكحاتو القماشية ك الغالب عمى الظف أنيا رسمت 1921أكؿ معرض نظـ لمفناف كاف سنة 

 الزيتية الشائعة االستخداـ بيف الفنانيف آنذاؾ قد ظيرت بمتحؼ "لكغسمبكرغ" سابقا.باأللكاف 

ـ ليتحصؿ عمى منحة دراسية بإسبانيا، ليرجع منيا إلى 1924كاف رجكعو إلى الجزائر سنة  
فاس"، ليتكلى قيادة التفتيش اإلقميمي لمفنكف في نفس المنصب السابؽ لكف بمدينة " المغرب ليشتغؿ في

"، كىك مراكشـ بمنصب مفتش الفنكف المغربية بمدينة "1929عة الرباط، كقد عيف كذلؾ سنة مقاط
المنصب الذم ناؿ عميو التقاعد سنة، كمف ثمة يككف قد تكجو إلى الحياة التشكيمية التي ساعدتو كؿ 

 .1الظركؼ نحكىا

 
Azouaou Mammeri 

Village kabyle, Huile sur toile
*

 

 

                
 .480، ص المرجع السابؽ -1
  .Diwan Al-Fen.Dictionnaire Des Peintres. Sculptures et Designers Algériens, p 228مف كتاب:صكرة مأخكذة  *
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أقاـ العديد مف المعارض داخؿ ك خارج الكطف خاصة ما تعمؽ بصالكف الجزائر، ألؼ كتابا  
Comment je suis venu à la Peintureـ تحت عنكاف 1950في سنة 

، كافتو المنية يـك 1
ـ بقرية تاكريت ميمكف بضكاحي بني يني، 1954سبتمبر  17ق المكافؽ لػ 1377صفر  21الثبلثاء 

 بمتحؼ الجزائر ك كذا بعدد مف متاحؼ المغرب ك الكاليات المتحدة األمريكية.ك تكجد لكحاتو 

 محمد راسم: -6-3
محـر  14األربعاء  بف عمي بف سعيد بف محمد البجائي، كابف بكراس باية يـككلد محمد راسـ  
 في حي القصبة القديـ كبالضبط بأحد منازؿ شارع غيمباف ـ1896جكاف  24ق المكافؽ لػ 1314

بكؿ مف أخكه عمر ك أربع بنات  ،حيث تشكمت عائمتو باإلضافة إلى كالديوبمدينة الجزائر العاصمة
 .2عتيقة، كمميكةىف: حنيفة كالدة الفناف "يعمي خكجة" كصميحة، ك 

ككذا ف الجميمة عمى غرار الخط العربي لقد اشتيرت عائمتو بالرسـ ك كؿ ما لو عبلقة بالفنك  
حرفيا ك فنانا، كقد اختمؼ  الذم كاف بدكره الحرفة التي كرثيا عف جده "سعيد راسـ"، ىذه فف المنمنمات

، (صنياجةفمنيـ مف نسبيا إلى قبيمة أمازيغية تدعى ) العديد مف الباحثيف حكؿ أصكؿ عائمة "راسـ"
فيما قاؿ "جكرج مارسي"  3بتركيا،"راسـ"  كمنيـ مف رأل باف المقب ذك أصكؿ تركية نظرا لكجكد المقب

بأف العائمة قد تككف مف أصكؿ مشرقية قدمت في تاريخ غير معمكـ إلى الجزائر ك استقرت ببجاية 
 4كمنو إلى العاصمة تنقمت، كربما تككف ىذه العائمة كعائمة "ابف خمدكف".

الده كلد في محيط اجتماعي فني بامتياز، فقد اشتغؿ ك مما ال يخفى عمى الكثير أف الفناف  
ك النجارة ككذا الزخرفة عمى الزجاج كىك العمؿ الذم عمى مختمؼ الحرؼ مف خزؼ ككذا دبغ الجمكد 

 ج الى عالـ الفنكف التقميديةأخكه كىك ما سيؿ عمى األخكيف فيما بعد "عمر ك محمد" الكلك رافقو فيو 
 5التي يعكد أصميا في األساس إلى الفف اإلسبلمي.

                
1
- Djamila Flici-Guendil. Diwan Al-Fen.Dictionnaire Des Peintres. Sculpteurs et Designers Algériens 

.Algeria . ANEP 2007 ;P  662 . 

 .305، دار ابف كثير، بيركت، لبناف، ص 01ط محمد شريفي، المكحات الخطية في الفف اإلسبلمي،  2-
 .18، ص 2013، كزارة الثقافة، دار الفكميؾ، الجزائر، 02محمد ناصر، عمر راسـ المصمح الثائر، ط  -3
 .429، ص 1998، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، لبناف، 1، ط8أبك القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  -4
 .19-18، الحركة التشكيمية المعاصرة بالجزائر، صخإبراىيـ مردك  -5
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إلى مدرسة  انتسبمف أبرز التكاريخ في حياة الفناف، فقد  1910السنة الميبلدية  تلقد كان 
حيث انخرط في قسـ الرسـ، كىك ما سيمكنو حينيا مف تطكير قدراتو  الفنكف الجميمة بالجزائر العاصمة
 مساره الفني كتحديد تخصصو فيما بعد. كتحكيؿك يتعمؽ أكثر في أصكؿ حرفتو 

كعمى عكس زمبلئو في الدراسة أباف التي كلج بيا المدرسة  المبكرةعمى الرغـ مف السف  
خبلؿ اشتغالو مع "محمد راسـ" قدرات فائقة خاصة ما تعمؽ بجانب الزخرفة التقميدية التي مارسيا 
طكؿ  أليموالذم كالده، لكف األمر لـ يتكقؼ عند ىذا الحد فقد ذىب باحثا عف مكنكنات ىذا الفف 

 .حياتو

عدة كبيف صفحات المراجع ك الكتب عثر بالمكتبة الكطنية )الجزائر(  أبحاثذات يكـ ك بعد  
مجمكعو مف النصكص المميئة مجمكعة مف الكتب اإليرانية القديمة ككذا التركية منيا عمى عمى 

، كىك األمر الذم بعث في نفسيتو الشعكر باالرتياح ك كذا الفائقة الجماؿ المنمنماتبالتزاكيؽ ك 
اصة بعدما تعرؼ عمى أصكؿ ىذا الفف اإلسبلمي ك ما خالكصكؿ إلى أحد أىـ مفاتيح حياتو الفنية، 

 في إثراء الحضارة العالمية.برع فيو أجداده  

تمكف مف التفكؽ فيو كمنو زادت عزيمة  (المنمنمات)مع تتبعو ك دراستو ألسمكب ىذا الفف  
الفناف عمى ابتكار كجو جديد لمفف الجزائرم  مف خبلؿ تجسيد المظاىر الحياتية اليكمية التي يشاىدىا 
يكميا كأخذ كؿ ما ىك مميز مف المظاىر التقميدية ليجسده فيما بعد عمى شكؿ عمؿ فني فائؽ الجماؿ، 

لتقميدم أك ما يمكف أمف نصطمح عميو الفف الشعبي ككذا الفف ك قد زاكج في تشكيبلتو ما بيف الفف ا
 1حد كبير بالزخرفة المحمية. إلىاإلسبلمي لينشأ لنا فيما بعد "فف المنمنمات الجزائرم" الذم تأثر 

لقد كاف الفناف محظكظا الستفادتو الكبيرة مف مختمؼ التقنيات أثناء تكاجده باألكاديمية الغربية  
يا بمدرسة الفنكف الجميمة مف جية ككذا مف حياتو الحرفية مع العائمة كىك ما يسر التي زاكلت نشاط

عميو فيما بعد الكثير، فبعد إنيائو لفترتو الدراسية بالمدرسة الجيكية لمفنكف الجميمة كانت لو عديد 
 .الفرص في االنتماء إلى عدة كجيات فنية باألخص

 

                
 .25، صالسابؽإبراىيـ مردكخ، المرجع  -1
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Mohammed Racim  

"Lendemain de mariage", Miniature, Aquarelles
*

 

 

بجممة مف المتاحؼ داخؿ الكطف حيث أككمت إليو ميمة تزييف مجمكعة مف  كذلؾ اشتغؿ 
ك كذا قاـ بتحمية  الكتب عمى غرار مؤلؼ "ىنرم ىايف" )اإلسبلـ تحت الرماد(، ككذا كتاب )بارباركس(

ـ كذلؾ قاـ بتزييف  1918، ك في سنة ـ1917في عاـ  كتاب )عمر الخاـ( لمكاتب اإلنجميزم "براكف"
ك ألؼ ليمة كليمة( لكؿ مف نصر الديف دينيو ك ترجمة مادركس عمى -كؿ مف كتابي )محمد رسكؿ اهلل

 الرساـ "ليكف كارم". التكالي حيث ساعده في تحمية الكتاب األخير

ىك األمر كمنو انتسب إلى المكتبة الكطنية بباريس حيث عمؿ ىناؾ عمى تقسيـ المخطكطات ك  
الذم مكنو مف تكسيع رؤيتو ك التعامؿ عف قرب مع العديد مف المخطكطات اإلسبلمية. كقد كاف 

ـ التي كانت كجيتيا اسبانيا الدكر الكبير في 1920لممنحة الدراسية التي تحصؿ عمييا كذلؾ سنة 
بكؿ مف قرطبة،  ميةاآلثار اإلسبلاإللماـ أكثر بكثير مف األعماؿ الفنية ذات الطابع اإلسبلمي ككذا 

 1إشبيمية، غرناطة ك العديد مف المدف األندلسية األخرل.

                
 http://rasma-ar.blogspot.com/2009/07/3_1805.html صكرة مأخكذة مف المكقع: *

 .25إبراىيـ مردكخ، ص -1
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 مصطفى بن دباغ: -6-4
كاف لزاما عمينا التكقؼ بركية عند أحد أىـ الركاد األكائؿ لمفف التشكيمي الجزائرم كىك  

 1906سبتمبر  05ق المكافؽ لػ 1324جمادل الثانية  16مصطفى بف دباغ، كلد الفناف يكـ األربعاء 
رحـ صنع العديد مف الكجكه الفنية ك األدبية داخؿ ـ في الحي الشعبي العتيؽ "القصبة" كالذم يعتبر ك

مثقفة بامتياز كىك األمر الذم ساىـ في تنشئة سميمة التفكير ك التكجو فيما  عائمتو تعتبر ك الكطف،
 بعد.

ما بيف  االنسجاـفي تحقيؽ كانت بداياتو في تعمـ فف الزخرفة الذم أباف فيو عف إمكانية فائقة  
الذم ساعده كثيرا عمى التحصيؿ في  عبد الرحماف دالشي ك األلكاف، ك قد كاف أستاذه آنذاؾ األشكاؿ

نغمك لينيؿ ى دراسة فف صناعة الخزؼ عمى يد األستاذيف: سكبيرك ك المجالو، ليتكجو فيما بعد إل
 مجاؿ تخصصيما. اإلسبلميةمنيما الكثير عف الزخرفة ك بالخصكص الزخرفة 

التي جاء بيا كاف دائـ االطبلع عمى الكتب التي تتناكؿ مكاضيع الزخارؼ ك األلكاف خاصة  
المحمي األثر البالغ  اإلسبلميلمستشرقكف عمى غرار ميجكف كمارسي، ك قد كاف حبو لفنو المؤرخكف ا

ك دحر التشكييات ؿ ترسيخ األصالة في مجتمعو الكطني فسعى جاىدا بريشتو مف أج في تنمية حسو
 "جمعية شماؿ إفريقيا لمفنكف الزخرفية".، ليؤسس فيما بعد التي جاءت بيا السمطات الفرنسية

السمطات الفرنسية اشتغمت الجمعية عمى العمؿ الفني الذم الزمو النضاؿ الكطني لمجابية  
التي لـ تمبث حتى لجأت إلى تغيير اسميا مف جمعية شماؿ إفريقيا لمفنكف الزخرفية إلى "جمعية 
الحرفييف المسمميف الجزائرييف"، لكف ىذا التغيير الشكمي لـ يؤثر عمى العطاء المتميز لمجمعية التي 

يبخمكا عمييا باليدايا ك المنح التي  القت ترحيبا ك تأييدا كبيريف مف الشخصيات الكطنية ك الذيف لـ
 ساىمت في ازدىارىا إلى حد بعيد.

في ىاتو الفترة كانت لكحات الفناف حاضرة بمختمؼ المعارض التي تقكـ بيا الجمعية، ك التي  
القت استقباال كاسعا آنذاؾ نظرا لقرب أسمكبو مف الحياة االجتماعية لمساكنة ك المجتمع ككؿ، ك قد 

كذا أسمكبو الفني السمطات الفرنسية التي أعطتو منصب أستاذ في مدرسة الفنكف شدت أعمالو ك 
 الجميؿ ليككف بذلؾ أكؿ جزائرم يشغؿ المنصب.
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ك األكيد أننا نجيؿ الكثير عف سيرة الفناف نظرا لنقص المعمكمات عف حياتو ما عدا ما جادت  
كسع لشخص الفناف الذم الزاؿ يستحؽ بو الكتب النادرة، لكننا نتمنى أف يكفؽ غيرنا في التطرؽ األ

 القدر األمثؿ مف الدراسة ك إعطاء مكانتو الحقة ما بيف التشكيمييف الجزائرييف.

 
Mustapha Bendebbagh 

"Décore floral encadrant une inscription", Miniature.
* 

 محمد تمام: -6-5 
مما ال شؾ فيو أف الساحة الفنية التشكيمية الجزائرية قد عرفت انفتاحا محتشما نكعا ما نظرا  

حمكؿ تساىـ في تعميـ  إيجادلعدة عكامؿ، لكف ىذه األخيرة لـ تثف عزيمة البعض في العطاء ك محاكلة 
المجتمع بصمتو الجزائرية الحقة التي تعكس ثقافة  إعطاءهالميداف ك تعممو عمى نطاؽ كاسع ك 

 الجزائرم األصيؿ.

ـ 1915ق المكافؽ لمثالث ك العشريف فيفرم 1333ربيع األكؿ  07كلد محمد تماـ يكـ السبت  
في الحي الشعبي العتيؽ "القصبة" بالجزائر العاصمة مف عائمة محترمة، ك قد أحب الفناف الرسـك ككؿ 

إلسبلمية عمى غرار الزخارؼ ك ما لو عبلقة بالفف التشكيمي خاصة ما تعمؽ بالحرؼ ك الفنكف ا
المنمنمات، ىذه األخيرة التي تعمـ محاسنيا عمى يد األخكيف عمر كمحمد راسـ بالدرجة األكلى، 

                
 Diwan Al-Fen.Dictionnaire Des Peintres. Sculptures et Designers Algériens, p.71الصكرة مأخكذة مف كتاب:  *
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ك الفناف مصطفى بف دباغ، فسعى جاىدا لفرض  1باإلضافة إلى الفناف التركي دالشي عبد الرحماف
ىذا النمط الفني في الكسط المحمي خاصة في ظؿ االىتماـ الكبير بالحرؼ التقميدية إباف فترة 

 االستعمار.

كما أشرنا إليو سابقا بأف الفناف محب لمرسـ ك التشكيؿ بالخامات المختمفة فقد أباف الفناف عف  
ات ك التصكير الزيتي، كقد كاف متعدد المكاىب كىك ما يظيره اىتمامو حس راؽ فيما تعمؽ بفف المنمنم

الكاضح بالمكسيقى األندلسية التي أليمتو فاىتـ بركادىا ك كتابة تاريخيا ليتعمـ العزؼ عمى مختمؼ 
اآلالت مثؿ "العكد ك القيتارة" كىك ما ساىـ في زيادة الحس الفني ك تنمية ممكة التذكؽ الفني لدل 

 منو المساىمة في العطاء ك اإلبداع.الفناف ك 

كاف لبلحتكاؾ بالفناف ك الصحفي عمر راسـ األثر البالغ في تككيف الفناف في مراحمو األكلى،  
ـ حيث التحؽ بمدرسة الفنكف األىمية  1931لتككف دراستو األكاديمية األكلى في ميداف الفنكف سنة 
ـ ليتحصؿ في نفس السنة عمى 1936ستو سنة بالجزائر العاصمة لمدة خمس سنكات، حيث أنيى درا

منحة دراسية تمكنو مف مكاصمة دراستو بالمدرسة العميا لمفنكف الزخرفية بباريس ك التي دامت نحك 
ثبلث سنكات، ىذه السنكات التي لمع فييا نجـ الفناف مف خبلؿ تشكيبلتو الزخرفية المنسجمة األشكاؿ 

 ك األلكاف.

حيث إفتكت تشكيبلتو الفريدة مكانة ليا  2ـ بالجزائر العاصمة1937أقاـ أكلى معارضو سنة  
كجذبت الدارسيف نحكىا فيما بعد عمى الرغـ مف أننا ال نجد في الكقت الحاضر العدد الكبير مف 
الدراسات التي تحيط بالفناف كمختمؼ أعمالو الفنية ما عدا سيرتو ك بعض لكحاتو، كقد يككف ىذا 

ي تمؾ المرحمة مف ناحية ك مف ناحية أخرل شبو عدـ االىتماـ لتخصص راجعا إلى نقص التأريخ ف
 الفنكف  التشكيمية في ظؿ االستعمار الفرنسي.

نظرا لعطائو المتميز تقمد محمد تماـ منصب مزخرؼ بمشعؿ الخزؼ الفني ما بيف سنكات  
التي تحتكم ـ( حيث ساىـ في إنتاج ك تنميؽ العديد مف األعماؿ الفنية المصغرة 1943ـ/1941)

                
حبيبػػة بػػكزار، مكانػػة الفػػف التشػػكيمي فػػي المجتمػػع الجزائرم،)رسػػالة دكتػػكراه(، تخصػػص فنػػكف شػػعبية، إشػػراؼ محمػػد  -1

 .137، ص 2013/2014قسـ الفنكف، جامعة تممساف، سعيدم، 
2
- Djamila Flici-Guendil, op cit, p 308. 
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عمى رسكـ دقيقة، ك ىي التحؼ التي كاف ليا الباع الكبير في السكؽ األكركبية قديما ككانت كاسعة 
 االنتشار.

كانت مشاركات الفناف ضمف المعارض الكطنية ك الدكلية أمرا ال مفر منو ككاف مف األمكر  
محمد راسـ ضمف الدكؿ التي اىتـ بيا الفناف كىذا ما نممسو خبلؿ مشاركتو في معرض الرساـ 

 ـ.1954ـ، لتتكالى مشاركاتو الدكلية بمعارض بباريس سنة 1946االسكندينافية 

عمى الصعيد الكطني تقمد الفناف منصب المدير في متحؼ اآلثار القديمة بالجزائر سنة  
 ـ لتعطي خبرتو دفعا قكيا في ميداف الفنكف، كقد انتسب كعضك في المكتب التنفيذم لبلتحاد1963

( لتككف مشاركاتو في المعارض الدكلية حاضرة بركاؽ تركيا 1971/1973الكطني لمفنكف التشكيمية )
 .1ـ، كقد كاف حينيا منتميا إلى جمعية الفنكف التطبيقية بالجزائر1974سنة 

 

 
 محمد تمام

 *سم20/18األمير عبد القادر و نابميون، منمنمة 

  
                

 .201، ص 2005،  1إبراىيـ مردكخ، مسيرة الفف التشكيمي الجزائرم، ط  -1
 .66، ص لآلثارصكرة مأخكذة مف كتاب: "محمد تماـ" لممؤلؼ لخضر درياس، المتحؼ الكطني  *
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 يمس بشير: -6-6
مف تكليو منصب مدير متحؼ اآلثار القديمة شارؾ ضمف الكفد بعد كاحد ك عشركف سنة  

ـ بدعكة مف الرئيس السابؽ الشادلي بف جديد، 1984الرئاسي الذم زار الكاليات المتحدة األمريكية عاـ 
ليعكد فيما بعد ألرض الكطف ك يتفرغ لمرسـ ك التصكير  الذم كانت بدايتو مع األسمكب االنطباعي 

 ك خاصة ما تعمؽ بالطكابع البريدية ك األكراؽ النقدية. 1يعيةفي رسـ المناظر الطب

ـ  1988جكيمية  15ق المكافؽ لػ 1408ذك القعدة  30كافتو المنية في يكـ الجمعة المباركة  
عف عمر ناىز الثالثة ك السبعيف سنة، خمؼ خبلليا الفناف العديد مف األعماؿ الفنية المختمفة ك التي 

عف مدل تعمؽ الفناف ببيئتو ك تراثو ك تشيد لجيؿ سابؽ عف ثكرتو التشكيمية  الزالت تشيد لحد اآلف
 ضد المستعمر  بطريقة خاصة كاف اليدؼ منيا إيجاد فف جزائرم خالص.

يمس شاكش بشير مف التشكيمييف الجزائرييف الركاد ك ىك مف مكاليد مدينة تممساف يكـ األربعاء  
ـ، زاكؿ دراستو الثانكية بمؤسسة "دم سبلف")بف عكدة 1921سبتمبر  12ق المكافؽ لػ1340محـر  19

( 1945-1942بف زرجب االف(، تمقى تعميمو األكؿ في ميداف الفنكف التشكيمية ما بيف سنكات)
بالمدرسة الكطنية لمفنكف الجميمة ليكمؿ مشكاره في دراسة الفف بالمعيد العالي لمفنكف الجميمة 

 (.1949-1945بباريس)

ـ عمى منحة  بمدريد ليكمؿ مسيرتو الدراسية في الفنكف، ك بعكدتو 1951سنة تحصؿ الفناف  
ـ منصب المدير بالمدرسة الكطنية لمفنكف الجميمة بالجزائر، في حيف 1962إلى الجزائر تقمد في سنة 

ـ ثـ أمينا عاما لئلتحاد ما 1963كاف مف األعضاء المؤسسيف لبلتحاد الكطني لمفنكف التشكيمية سنة 
 .19672-1963نكات بيف س

ـ حيث 1964شارؾ الفناف في الطبعة األكلى لصالكف االتحاد الكطني لمفنانيف الجزائرييف سنة  
عرض مجمكعة مف أعمالو الفنية عمى غرار: لكحة "عكدة إلى الحقكؿ"،ك لكحة "األـ"، كعدة لكحات 

التي كاف مف أشيرىا السجاد أخرل تحاكي مناظر طبيعية، فيما بعد أنتج جممة مف الطكابع البريدية ك 
 ( ككانت لو جداريات عدة داخؿ ك خارج الكطف.1981(، الحرؼ )1968الجزائرم)

                
 .147ـ، ص 1994، ديسمبر 433العربي، العدد عدناف عضيمة، مجمة  -1
 .282إبراىيـ مردكخ، مسيرة الفف التشكيمي بالجزائر، المرجع السابؽ، ص  -2
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Bachir Yelles Chaouch 

Buste de femme,huil sur toile
*

 

 

ـ أشرؼ عمى تنظيمو اإلتحاد الكطني لمثقافة ك 2007أقيـ عمى شرفو حفؿ بجناح "راسـ" سنة  
خريجي دفعات سابقة ك أفراد مف ىيئة التدريس بكمية اليندسة المعمارية ك الفنكف الفنكف بمساىمة مف 

 الجميمة بالجزائر العاصمة.

( مف أجؿ 1982-1981قاـ بعدة زيارات خاصة لجامعة "مكنتلاير" العامة ما بيف سنكات) 
الشييد" ك الذم التككيف في مجاؿ التصميـ ك الذم نتج عنو التخطيط النيائي لمنصب التذكارم "مقاـ 

كانت الشراكة فيو مع ميندسي شركة "الفاليف"، حيث كاف المخطط النيائي جاىزا لمتنفيذ بمساىمة 
 فنانيف جزائرييف آخريف منيـ الخطاط "سكندر عبد الحميد".

 امحمد اسياخم: -6-7
الما مف المتعارؼ عميو أف منطقة القبائؿ تزخر بطاقات أدبية ك فنية ىامة منذ القديـ، فمط 

أنجبت عديد القامات المعركفة في الساحة الكطنية ك الدكلية عمى غرار: مكلكد معمرم ك آخركف، 

                
*

 :اآلتيمف المكقع ، 2019ديسمبر  25حممت الصكرة بتاريخ:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=277159039736555&set=pcb.277160919736367&type=3&theate

r 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=277159039736555&set=pcb.277160919736367&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=277159039736555&set=pcb.277160919736367&type=3&theater
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كىي الطاقات التي كاف ليا األثر البالغ في إعطاء المنطقة مكانتيا الرفيعة ك الحساسة عمى مختمؼ 
لمساتيـ الفنية المتباينة األصعدة، ك نجد مف بيف ىذه الكفاءات فئة التشكيمييف الذيف عبركا بريشاتيـ ك 

عف انفعاالتيـ الحسية المختمفة التي جاءت بيا أعماليـ الكفيرة ك التي تعتبر في بعض األحياف 
 كمدكنة حافظة لمثقافات المتداخمة داخؿ المجتمع الكاحد.

ـ بميبلد الفناف: امحمد اسياخـ يـك الثامف ك 1928ك قد كانت المنطقة مع التاريخ في صيؼ  
ـ ك بالضبط بدكار "اث جناد" التابع 1928ق المكافؽ لػ السابع عشر جكاف 1346العشركف ذك الحجة 

سيد: عمار لمدينة أزفكف بكالية تيزم كزك، لكف الصبي لـ يمبث بالقرية طكيبل فسرعاف ما أخذه كالده ال
ـ حيث كاف مستقرا ىناؾ ك يدير حماما يعيؿ بو العائمة، 1931بف أرزقي معو إلى مدينة غميزاف سنة 

لينفصؿ الصغير عف أمو في مرحمة مبكرة ما بيف األربع ك الخمس سنكات، كىك ما كاف لو التأثير 
 ية المعبرة.  فيما بعد عمى نفسيتو ك التي انعكست فيما بعد تجمياتيا في لكحاتو التجريد

عند بمكغو سف السادسة التحؽ بالمدرسة األىمية بمدينة غميزاف حيث تمقى دركسو ىناؾ، ككاف  
سنده في ىاتو الفترة كالده ك جده المقيـ بغميزاف، ك ذات يكـ ك أثناء خركجو مف المدرسة التقى ألكؿ 

طرؼ كالده، ليجتمع الطفؿ بأمو  مرة بأمو ك ىك بسف العاشرة حيث لـ يتعرؼ عمييا إال بعد تقديميا مف
 ك تبدأ مرحمة أخرل مف حياتو العائمية التي قضاىا رفقة شقيقتيو  سعيدة ك ياسميف ك أخاه طارؽ.

ـ ك بينما كاف يميك رفقة أقرانو عمد 1943جكيمية  27لكف ىذه المرحمة لـ تدـ كثيرا ففي يكـ  
دكية ك تحكليا فيما بعد إلى منزؿ العائمة أيف الطفؿ إلى شاحنة عسكرية أمريكية ك يقكـ بأخذ قنبمة ي

خبأىا كسط األتربة، كفي اليـك المكالي استخرج القنبمة ليمعب بيا دكف عممو بمدل خطكرتيا لتنفجر ك 
 يصاب ىك ك شقيقتو ك ابف أخيو بجركح متفاكتة الخطكرة ك الذيف تكفكا فيما بعد بحكـ اإلصابة.

محاكالت فنية جريئة مف خبلؿ تخطيطاتو الجميمة كىك ما  أثناء مككثو بالمستشفى كانت ىناؾ 
لفت انتباه أحد الممرضات "راىبة" كالتي قدمت إليو بعض الخامات مثؿ األلكاف المائية ك األكراؽ كما 
إلى ذلؾ مف أدكات الرسـ، ك قد أعجبت بما يصكره ككانت تحتفظ بما ينجزه مف رسكـ لنفسيا كىك 

 لفناف أبدا.األمر الذم لـ يكترث لو ا

قد تككف مف أقكل العبارات التي أثرت في نفسية اسياخـ ك  «لـ ألدؾ ىكذا، أخرج مف المنزؿ» 
ىي العبارة التي تمقاىا مف كالدتو لحظة خركجو مف المستشفى مبتكر الذراع ك استقبالو مف طرؼ 
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ك التكجو نحك العائمة، حيث قرر بعدىا الخركج مف المنزؿ ك االعتماد عمى نفسو في كسب قكتو 
 مرحمة جديدة ففي حياتو.  

لـ تؤثر الحادثة عمى مساره الدراسي فقد أنيى مساره الدراسي ك تحصؿ عمى شيادة الدراسة  
ـ، كفي نفس السنة انتسب إلى جمعية الفنكف الجميمة ك ىي الجمعية التي تعرؼ 1947األىمية سنة 

اصة في تاريخ الفف ك كذا التصكير الزيتي ك حيث اكتسب ثقافتو الخ 1عمييا أثناء تجكلو بالعاصمة
أخذ دركسا في عمـ التشريح ك مختمؼ الفنكف األخرل التي كانت تدرس ىناؾ خاصة ما تعمؽ بفف 

 ـ.1951المنمنمات اإلسبلمية حتى سنة 

مع كلكجو عالـ الفف ك مشاركتو خبلؿ فترة مف الزمف كاف اسياخـ يطكر قدراتو شيئا فشيئا  
( 1957أعمالو في عدد مف المجبلت عمى غرار "مجمة محادثات حكؿ اآلداب ك الفنكف")، لتظير في

ك التي قدـ فييا عمبل تصكيريا لمحاكمة المجاىدة جميمة بكحيرد ك ىي لكحة رسمت بالحبر الصيني ك 
قد استخدمت فيما بعد كممصقات ك طكابع بريدية دكف أف ننسى أف رسـ المجاىدة ىك ما جعمو يتفرد 

 ا بعد إلى جعؿ النساء مكضكعا ألعمالو.فيم

في أحد الصالكنات بألمانيا حيث شارؾ  "البيزيغ" Leipzigأقاـ الفناف مدة مف الزمف بمدينة  
ىناؾ كمنو عاد إلى فرنسا ليشتغؿ كمدرب في أحد العيادات المختصة في األمراض  النفسية ليككف 

في عبلج المرضى، كخبلؿ ىذه الفترة قاـ بتصكير  بمثابة الطبيب المعالج مف خبلؿ استعانتو بالرسـك
لكحة "قطرة الدـ" التي رفض جائزتيا)جائزة الصميب البحرم( الممنكحة مف طرؼ كزارة الصحة 

 الفرنسية. 

ـ فضؿ الفناف العكدة إلى الكطف في ظؿ االستقبلؿ ليشتغؿ منذ جكيمية في جريدة 1962سنة  
ـ، كىي المينة التي أراد  منيا الفناف الكصكؿ 1964ة الجزائر الجميكرية كرساـ صحفي حتى سن

بذىف المتمقي إلى التفتح عمى ميداف قراءة الجرائد باإلضافة إلى ككنيا بحثا يطكر مف خبللو أسمكبو 
الخاص في تشكيؿ أعمالو التصكيرية مثؿ الطكابع البريدية ك األكراؽ النقدية  كمختمؼ المكحات الزيتية 

 معارض فنية أخرل. التي سيشارؾ بيا في

                
، ص 2007يػة فػي التشػكيؿ العػالمي، منشػكرات األكراس، ط محمد عبد الكريـ أكزغمة، مقامػات النػكر، مبلمػح جزائر  -1

134. 
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ـ بركاؽ 1976جانفي  17كانت أعماؿ الفناف حاضرة خبلؿ معرض الرساميف الشباف يكـ  
مكلكد فرعكف بالجزائر العاصمة، كىي األعماؿ التي كاف ليى الصدل البالغ في الركاؽ نظرا ألسمكبو 

لكنيا أكثر إيحاءا عف المتميز ك لتكظيفو القيـ  التشكيمية المناسبة لمكاضيعو التي كانت تعبيرية 
سابقاتيا كىك ما تؤكده ألكانو ك عناصره التشكيمية المستكحاة مف عمؽ الجزائر التي أتعبتيا الحرب 

 لمدة مف الزمف ك تنيض مف جديد.

بدأت أعماؿ اسياخـ تبلقي اىتماما مف كؿ الجكانب خاصة ك أف مكىبتو تنمك ك أسمكبو يعتبر  
تمؾ الحقبة، ك بدأ معيا إنتاجو الفني يتزايد ككذا مشاركاتو في فريدا مف نكعو داخؿ الكطف في 

ـ 1978-1977المعارض ك الصالكف الكطنية ك الدكلية خاصة بعد إقامتو بمكسكك ما بيف سنتي 
حيث رسـ لكحتو "الشاكيات" باإلضافة إلى عدد مف الرسكمات األخرل بالحبر الصيني الخامات 

( "خمسة كثبلثيف سنة مف 1977-1942رة مؤلفا تحت عنكاف: )األخرل، ك قد أصدر خبلؿ ىذه الفت
 جحيـ رساـ" كالذم أشرفت عمى إعداده كزارة العمؿ ك الشؤكف االجتماعية.

لصالح مجمة *خبلؿ أحد المقاببلت الصحفية التي أجراىا معو الصحفي ك الكاتب أحمد أزقاغ 
فو ضمف الفنانيف التجريدييف بؿ كاف ـ أبدل اسياخـ انزعاجو مف تصني1985الثكرة اإلفريقية سنة 

يؤمف بفكرة أف أسمكبو تعبيرم بحت ك أف أسمكبو تصكيرم يعالج مف خبللو األشكاؿ ك األلكاف التي 
تجسد مكضكعاتو ك تبرز شخصيتو المتفردة بعيدا عف التكمؼ ك ىي المكاضيع التي أراد بيا إثارة دكر 

 لطي المثاـ ـ بيف الغناف ك المتمقي. الفناف في مجتمعو كىي ما تعتبر كمحاكلة أكلى

لقد أبانت ىذه الفكرة عف مدل انفتاح  فكر اسياخـ في حقؿ الفنكف كمنو محاكلة إيجاد أبسط  
السبؿ إليجاد عبلقة التمقي فيما بيف الفناف ك المشاىد اعتمادا عمى ممكة التذكؽ  كالتي كانت غائبة 

عكامؿ منيا العامؿ االستعمارم ككذا الفكر الفني المحتشـ نكعا ما داخؿ المجتمع الجزائرم نظرا لعدة 
 في الكسط االجتماعي لبيئة الفناف.

 

                
ـ، كاف مياجرا بفرنسا قبػؿ عكدتػو ألرض 1942جكيمية  03أحمد أزقاغ: ركائي ك صحفي مف مكاليد مدينة بجاية في  *

-"اإلرث"ـ ليعػػكد إلػػى الميجػػر ك يشػػتغؿ فػػي منصػػب صػػحفي بأحػػد الجرائػػد الفرنسػػية، مػػف مؤلفاتػػو: 1962الػػكطف سػػنة 
 ـ2013أفريؿ  24" األبيض ك األسكد"، تكفي في -"حكايات الصمت"
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M'hamed Issiakhem 

, Huile sur toile (1969)
*"Fillette" 

 
 1985ديسمبر  01ق المكافؽ لػ  1406كافتو المنية يكـ األحد الثامف عشر مف ربيع األكؿ  

العديد مف األعماؿ الفنية المختمفة التي كاف ليا الصدل الكاسع في الساحة ـ، كقد خمؼ الفناف كرائو 
التشكيمية الكطنية ك الدكلية عمى حد سكاء، كىك األمر الذم يبدك جميا مف خبلؿ احتفاؿ محرؾ البحث 

 "غكغؿ".

 محمد خدة: -6-8
دراساتيـ ك أف يتمعنكا كاف لزاما عمى الباحثيف في مجاؿ الفنكف التشكيمية أف يبحثكا جيدا في  

ؿ األشياء ك التدقيؽ في معطياتيـ حتى يتمكف المتمقي مف المعمكمة كفؽ أسس منيجية ك أصك  في
معرفية قائمة عمى دالئؿ ك قرائف متينة، ك ليذا كجب التنبيو أكال إلى أف المقب الحقيؽ لمفناف "محمد" 

ك قد حممت العائمة لقب "بف خدة" قبؿ أف يعبث  اآلفكليس "خدة" كما ىك متعارؼ عميو  "العجاؿىك "
 1" حتى يشاع المقب ك يحممو الفناف.إلى "خدة يختزلوبو المستعمر ك 

                
 .78صكرة مف كتاب: "امحمد اسياخـ"، كزارة الثقافة، ص  *
سػػميمة بػػف مخمػػكؼ، القػػيـ الجماليػػة فػػي أعمػػاؿ الفنػػاف محمػػد خػػدة، )رسػػالة دكتػػكراه(، تخصػػص دراسػػات فػػي الفنػػكف  -1

 .78، ص 2017/2018مقايد، تممساف، التشكيمية، قسـ الفنكف، جامعة أبك بكر ب
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ـ، كقد كاف سائقا لعربة تجرىا 1902 الية "غميزاف"، كالده ىك "بف خدة بف ذىبية"ىك أصيؿ ك  
تقؿ األفراد ما بيف كاليتي األحصنة كما كاف متعارفا عميو قديما ككسيمة لمنقؿ، كقد كانت العربة 

 ك اآلفـ، كىي كذلؾ أصيمة زمكرة كالية غميزاف 1911، كالدتو ىي "الغالي نبية" تيارت(-)مستغانـ
ـ بمدينة مستغانـ حيث استقرا ىناؾ ك بالضبط بالحي الشعبي 1929سنة  اتيارت سابقا، كقد تزكج

 .1بػ"حي تجديت" اآلففترة االستعمار كما يعرؼ  إبافالذم كاف يعرؼ بػ"حي العرب" كما كاف يسمى 

بحي "تيجديت" الذم  ـ1930مارس  14ق المكافؽ لػ 1348شكاؿ  14يكـ الجمعةكلد الفناف  
لى تربيتو ىك كأختو نظرا إلصابة "ماخكخ" كىي جارة العائمة إ ،فقد اضطرت السيدةلـ يمض فيو الكثير

ك عانى الفناف بالخيكؿ بعد فقدانو لبصره،  االىتماـكؿ مف كالديو بداء العمى، حيث تفرغ كالده إلى 
الصعبة التي الكثير في طفكلتو التي عاشيا في جك بسيط يغمب عميو الفقر مضافة إليو الظركؼ 

معكدة إلى مدينة "زمكرة" ىربا مف الظركؼ عاشيا خاصة في ظؿ االستعمار، حيث اضطرت العائمة ل
إلى الديار فالكؿ أكضاعو المادية متدنية جدا حيث المعيشية القاسية، لكف ىذه العكدة لـ تدـ طكيبل 

 كانت العكدة بعد حكالي ثبلثة أشير فقط.

 Les Indigènesأثناء مزاكلتو ليا بمدرسة محمد" عف دراستو عديد المراتكقد تخمؼ الطفؿ " 

دا كالتغمب عمى ىاجس الحياء نظرا إلصابتو أف يساعده كالده في العكدة إلى مقاعد الدراسة مجد قبؿ
، كقد متفكقا عمى الرغـ مف الظركؼ نزع قبعتو ألنو أقرع ك ال شعر لوال يستطيع " السعفةبداء "

بالدراسة  تمرـ، إال أنو لـ يس1944الثانكم سنة  بالطكر االلتحاؽحتى ناؿ شيادة  المحيطة بنشأتو
 2طكيبل نظرا لعدة أساب منيا غبلء التكاليؼ.

عند  فرصة عمؿ ليشتغؿ بعدىا تكجو إلى ميداف الشغؿ حيث تمكف مف إيجاد 
بمطبعة تقع بالحي  باإلضافة إلى التجميد جمعيا التخطيطات ك تكزيعكعامؿ في  Bourdinetteالسيدة

المثقفيف ك الميتميف باألدب ك المسرح حيث ككف صداقة مع مجمكعو مف  "،عيف الصفراءالشعبي"
حفيظ جامي ػ طو حسيف ػ عبد عبد الرحماف كاكي ػ  األصدقاء كؿ مف:كالشعر، ككاف مف أبرز ىؤالء 

 .كالذم كاف بمثيمة الخميؿ ك الصديؽ المقرب 1945تعرؼ إليو سنة عنتر، ىذا األخير الذمبف  اهلل 

                
 .78المرجع نفسو، ص  -1
 .79، ص مرجع السابؽال -2
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قدراتو الفنية المميزة بؿ بدأ بتكجيييا ك تطكيرىا شيئا لمعمؿ لـ ينس الفناف في أثناء ممارستو  
لتبرز إمكانياتو  ـ قاـ بتسجيؿ نفسو في مدرسة لتعميـ الرسـ عف بالمراسمة1947فشيئا، ك في سنة 

تشكيبلت فنية أخرل، لكف المبلحظ األكلى في رسـ ك تمكيف المناظر الطبيعية المختمفة باإلضافة إلى 
تكظيؼ األساليب ك التقنيات كمختمؼ الخامات التي كانت بداياتيا بقمـ في  ىك تدرج "محمد خدة"

ككصكال عند خامة األلكاف الزيتية، كىك ما يبيف  الرصاص ك ألكاف الباستيؿ مركرا باأللكاف المائية
 التدرج األكاديمي الغير مباشر لمفناف في تكظيؼ الخامة كفؽ التقنية المناسبة.

ممرة األكلى لتككف فرصة ل ـ1948سنة  مع صديقو "محمد بف عنتر" لمتحؼ الجزائر قاـ بزيارة 
ت ما بيف المكحات الزيتية لعدد مف لؤلعماؿ الفنية المختمفة التي تراكحلمفناف قصد اإلطبلع عف كثب 

كمجمكعة مف المنحكتات األخرل،  ـDelacroixـ Michel angeـ Dinnetالمستشرقيف عمى غرار: 
 ضك كذا معر Gallerie Collineفيما زار الفناف عديد المعارض الفنية األخرل عمى معرض كىراف 

 .بباريس الفف المعاصر

ميا لكف يؤلسباب نجم1959نقطع عنيا فيما بعد عاـلي، ك بشغؼ كبيراألكيد أنو أتقف مينتو  
صكؿ بيا إلى ك الىتمامو بقدراتو الفنية كمحاكلة تطكرييا ك ال مف بيف ىذه األسباب ىك تفرغوأف  األكيد

ـ، لتتكجو أنظار العديد مف 1952سنة  La Grand Chaumièreليمتحؽ بأكاديمية ، أبعد الحدكد
 Eduardخاصة الشباب الياكم، لتنتعش ثقافتو الفنية أكثر بعد تعرفو عمى الفناف: األكركبييف نحكه

Pignon  خاصة ك الفف التصكير  الكثير مف المعمكمات حكؿ تاريخ الفف بصفةالذم استميـ منو
 1.بصفة عامة

كانت مكىبة خدة تتعدل الرسـ لتشمؿ فف التصكير، حيث تميز بأسمكبو الخاص في التشكيؿ  
عف طريؽ الصمصاؿ كصكال عند النحت عمى الصخكر بكاسطة أدكات بسيطة، ك تعتبر أعمالو ذات 
دقة كبيره خاصة عندما نذكر مجمكعتو النحتية المعركضة تحت أسماء: المغرب العربي األزرؽ، 

، ك المؤكد أف الفناف لـ يدر ظيره لمعتقداتو ك عاداتو كتقاليده حيث استميـ مف الطراز شييد، تفتيش
المعمارم اإلسبلمي ك الزخارؼ اإلسبلمية عدة أفكار كظفيا فيما بعد في عدة أعماؿ فنية مختمفة 

رادفة ـ أسمكبو مف التصكير إلى "عدـ التصكير"، كىي الكممة التي يراىا الفناف م1953ليغير في سنة 

                
 .81المرجع السابؽ، ص  -1
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لمصطمح "التجريد"، حينيا بدأ بتشكيؿ الخط العربي دكف االىتماـ إلى مدلكالتو المغكية ك الخركج عف 
 .1قاعدة الكتابة، ليثمر عممو فيما بعد عف عمؿ فني متقف تترؾ فيو حرية التعبير لممتمقي

نتو ـ كانت بدايتو األكلى مع المعارض التشكيمية ك تمكف مف افتكاؾ مكا1955في سنة  
ضمف صالكف "الفناف الشاب"، حيث حممت احد أعمالو اسـ المكسـ كىي احد المكحات التي تجيؿ 
الجية التي تحتفظ بيا أك مكانيا، كمف بعدىا أصبح يعرض أعمالو ضمف صالكنات كمعارض عدة 

ـ ك 1963ـ ك ركاؽ عمر راسـ 1955داخؿ كخارج الكطف نذكر منيا: صالكف " الحقائؽ الجديدة " 
، 1970ـ، ككذا معرضا بالمركز الثقافي الفرنسي بالجزائر 1967سنة  بالنمسا فيض فيينا معر 

 ـ.1961كلمتذكير فإف أكؿ معرض شخصي لمفناف كاف في أكتكبر مف عاـ 

بفرنسا، Vitry sur seineبمدينة Claudine La cascadاستقر الفناف مع زكجتو األكلى  
سنكات بعد أف رزؽ بطفمتيف )ىادية ك صافية( كىك األمر الذم لكف ىذا االستقرار لـ يدـ سكل سبع 

ـ كمؿ 1969ـ ليشتغؿ في مطبعة لمدة ثبلث سنكا، كفي سنة 1963عجؿ بعكدتو غمى الديار سنة 
 ـ.1972زكاجو مف السيدة "نجاة بمقايد" بميبلد ابنتو "جكيدة" سنة 

مطابع المختمفة ساىـ الفناف في تقمد الفناف العديد مف المناصب، فباإلضافة الشتغالو في ال 
ـ 1964تزييف صفحات الكاجية لمعديد مف الكتب ك التي نذكر منيا تزيينو لكتاب "ديكاف الكردة" 

ـ كالذم حمؿ عنكاف "مف 1965لجكرج سينياؾ، ككذا كتاب آخر لمكاتب الجزائرم  رشيد بكجدرة سنة 
ر جاككت، ككاف "خدة" مثقفا مطمعا خاصة أجؿ إغبلؽ نكافذ الحمـ" كمؤلؼ "العصفكر المعدني" لمطاى

ما تعمؽ باألدب ك الشعر ك المسرح، فقد أككمت إليو ميمة إنجاز الديككر لمسرحيات عدة نذكر منيا: 
، كديككر مسرحية "الشيداء يعكدكف ىذا األسبكع" 1974مسرحية "بني كمبكف" لعبد الرحماف كاكي سنة 

 لممسرحي زياني الشريؼ عياد.

المقاالت ك األشعار التي نشرت في كثير مف الجرائد، باإلضافة إلى إشرافو عمى تكجد عديد  
كتابة مؤلفيف يعتبراف كذاكرة حية لنظرة الفناف اتجاه الفف بصفة عامة ك الفف التشكيمي الجزائرم عمى 

                
، دار الرائػػػد المبنػػػاني، 2البينسػػػي عفيػػػؼ، الفػػػف ك اإلستشػػػراؽ، مكسػػػكعة تػػػاريخ الفػػػف ك العمػػػارة، المجمػػػد الثالػػػث، ط  -1

 .54، ص 1983بيركت، 
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ـ مف قبؿ المتحؼ الكطني لمفنكف الجميمة 1972كجو الخصكص، حيث تمت إعادة نشر نصو سنة 
 ـ، ك "تكليفات كرقية".1983ـ، كمؤلؼ "أكراؽ مبعثرة ك مجتمعة" 1967فف جديد( سنة )مف أجؿ 

ـ، كالذم عرض فيو ثمة مف األعماؿ الفنية القيمة التي 1990كاف آخر معارض "خدة" سنة  
أمتعت المتمقيف بحس مف التحرر ك الخركج عف قيكد الكاقع إلى أبعد مف ذلؾ مف خبلؿ لمساتو الفنية 

ك تجدر اإلشارة إلى إصابة الفناف بداء السرطاف الذم عانى منو الكثير لينتقؿ إلى جكار ربو الباىرة، 
 ـ.1991مام  04سنة  بتاريخ: 61عف عمر ناىز 

 
 محمد خدة

 *(1960) زيت عمى قماش، "تكريم موريس أودان" 

 

 محمد لوعيل: -6-9
ق 1348ذك القعدة  24 بتاريخ:الجزائر العاصمة -"بمككر"تشكيمي تجريدم جزائرم، مف مكاليد  
ك أمو ، كالده ىك "منير" ك قد كاف يشتغؿ كميكانيكي ـ1930أفريؿ  لمثالث ك العشركف مفالمكافؽ 

                
 .55صكرة مأخكذة مف كتاب: تكليفات حالية لجميع األياـ، ص  *
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، زاكؿ دراستو األكلى بمدرسة "أكميرات" ببمككر ك منيا إلى مدرسة "داركيف" ليتابع "يامنة جيبللي"
 .حاليا( دراستو الثانكية بمؤسسة "شامب دم مانكفر" )اإلدريسي

حيث تمقى أكلى  ـ ىي بداية التحاقو بمدرسة الفنكف الجميمة بالجزائر العاصمة1948كاف سنة  
، دركسو عمى يد مدرسيف فرنسييف في عدة مقاييس مف أبرزىا الرسـ ك النحت كفف النقش ك الخزؼ

كذلؾ دركسا  ك تمقكاعمى غرار: اسياخـ، مسمي، قارة...،  آخريفحينيا ككف صداقات مع عدة فنانيف 
 .1مشتركة في تاريخ الفف

عمى رأس مصمحة الحرؼ التقميدية تحت إدارة في سف الثبلث ك عشريف سنة تـ تنصيبو  
"Lucien Golvin "ليشتغؿ مع الفناف 1957، ليتكجو صكب فرنسا عاـ غكلفيف( )لكسياف"André 

Acquart" )أصبح مف األعضاء  1963، كفي سنة في مجاؿ التصميـ ك الديككر )أندريو أككار
 المؤسسيف لبلتحاد الكطني لمفنكف التشكيمية بالجزائر.

مارس الفناف تقنيات عدة كفؽ خامات متباينة تبايف أساليبيا حيث حممت لكحاتو مشاىد  
ك منيا ما يندرج ضمف التركيبات الحديثة  الصامتةلتصكير الطبيعة لمناظر طبيعية ك أعماؿ أخرل 

في حيف  ك "الفحـ" األكلية ما بيف ألكاف الغكاش ك كذا األلكاف الشمعية ك الزيتيةمادتو فتراكحت  لمفف،
 .أف لو عدة أعماؿ نقشية أخرل

كانت مكضكعات لكحاتو الزيتية تتمحكر حكؿ عدة اتجاىات ميزىا أسمكبو الكبلسيكي فكانت  
عية ك التي عالجيا كفؽ لكحاتو تشتمؿ عمى مشاىد مف الحياة اليكمية ك البكرترييات ك كذا مناظر طبي

مبدأ التجريد الذم يسير كفؽ تياراتو في تمؾ الفترة معتمدا عمى خبراتو في التككيف الفني خبلؿ مراحمو 
 التعميمية األكلى.

لمفناف كذلؾ عديد األعماؿ الفنية التي لعبت فييا خامة "األلكاف الشمعية" الدكر الكبير في  
"المزىريات، المرأة بالفكطة، الرجؿ بالعمامة"، ىنا نمتمس مدل قدرة حياكة تفاصيميا، منيا لكحات: 

الفناف عمى تطكيع الخامات المختمفة ك كذا تمكنو مف التحكـ الجيد في القيـ ك النسب البلزمة لبناء 
 عممو الفني الذم يعتبر كمغة تشكيمية خاصة بو.

                
1

- Djamila Flici-Guendil, op cit, p 222. 
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ق المكافؽ 1432رجب  18ثنيف كافتو المنية عف عمر يناىز الكاحد ك الثمانكف سنة يـك اال 
، حيث أشارت إلى ذلؾ كزارة الثقافة ك كاف مثكاه األخير بمقبرة "سيدم 2011لمعشريف مف شير جكاف 
 امحمد" بالجزائر العاصمة.

 
Mohamed Louaïl 

*
sur Contreplaqué toilé, 1972 Peinture à l’huile  - Quotidien 

  
 الجماعات الفنية بالجزائر : -7

تجدر اإلشارة أيضا بأف المنشئات الثقافية التي شيدت أثناء الفترة االستعمارية ك كذا مرحمة  
الثكرة التحريرية ك بعدىا كاف ليا األثر البالغ في تنمية الفنكف ك تطكرىا، ك قد تخرج منيا العديد مف 

كذا التصكير التشكيمييف في مختمؼ التخصصات مثؿ فف الزخرفة ك المنمنمات ك الخط العربي ك 
 الزيتي باختبلؼ أساليبو.

                
 المكقع:  مف2019جانفي 16صكرة مأخكذه بتاريخ:  *

https://www.facebook.com/Mohamed.Louail.dz/photos/a.201738656533576/1012522118788555/?type=3&t

heater 

https://www.facebook.com/Mohamed.Louail.dz/photos/a.201738656533576/1012522118788555/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Mohamed.Louail.dz/photos/a.201738656533576/1012522118788555/?type=3&theater
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لقد شيدت الساحة الفنية بعد فترة االستقبلؿ تطكرا ممحكظا في السعي كراء نشر فكر فني  
جديد قائـ عمى مبادئ ك قيـ حضارية ك تاريخية معا، ك قد تككنت العديد مف الجمعيات الفنية التي 

 :كاآلتيترات التي سنتطرؽ إلييا لفجمعت ما بيف األكاديمييف ك العصامييف  خبلؿ ىاتو ا

 جماعة الخمسة واألربعين: -7-1
جمعيـ حب الفف التشكيمي عمى الرغـ مف اختبلؼ أساليبيـ،  أعضاءلقد ضمت ىذه الجماعة  

ككاف مف بيف ىؤالء األعضاء الفناف "محمد اسياخـ" الذم ساىـ بقدر كبير في تككيف ىذه الجماعة 
باإلضافة إلى كؿ مف الفناف عمي كربكش ك حياف صالح ك آخركف، دكف أف ننسى "خدة" الذم نشط 

ارزا في خمؽ كعي تشكيمي ك أسمكب خاص سار عمى نيجو ضمف المجمكعة ك كاف دكره كذلؾ ب
 العديد مف الفنانيف اآلخريف.

 جماعة الفوج األول: -7-2
الستينات ك بداية السبعينات، ك ىي تجمع ما بيف  أكاخركىي مف بيف الجماعات القميمة في  

خريجي الدفعة األكلى لجمعية الفنكف الجميمة كىـ عدة فنانيف مختمفي األساليب الفنية لكف جمعيـ 
اإلبداع ك ركح العطاء، ك نذكر منيـ كؿ مف: حمشاكم ك مكسى بكرديف الذم يعتبر عنصر المرأة 

 .تحاكي الحياة االجتماعية لممرأة التي مصدرا الستمياـ مكاضيع أعمالو الفنية

 جماعة أوشام: -7-3
كما سبؽ ك أف أشرنا إليو فقد كاف االنفتاح عمى ميداف الفنكف البصرية بعد االستقبلؿ مف  

األمكر التي سعى ألجميا الكثير مف الفنانيف ك المفكريف داخؿ الكطف، كمنو كاف ميبلد "جماعة أكشاـ" 
ـ، كالتي قدمت أكلى معارضيا في اليكـ حيث عرفت مشاركة 1967مارس بتاريخ السابع عشر مف 

 .1تسعة فنانيف عمى غرار: مسمي ك سعيداني، مارتيناز، عداف، باية، زراتي، دحماني، بف بخداد

أقيـ المعرض بقاعة العرض التابعة لبلتحاد الكطني لمفنكف التشكيمية، لكف سرعاف ما ثارت  
ارت مكجة مف النقد خاصة بعد خركجيا عف المألكؼ في العمؿ الفني زكبعة في الكسط الفني ك أث

المألكؼ كمنو استخداـ الحامؿ، فاستعانكا بالسجاد ك القطع الفخارية ك األحجار المتكسطة األحجاـ ك 

                
1
- Adane Mustapha, manifeste  AOUCHEM, p 01. 
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الرمكز التجريدية المحمية، ككذا أكشاما بربرية متناسقة  جسدكا عمييا إبداعيـ الذم تجمى في جممة مف
 األلكاف، مضاؼ إلييا الخط العربي ك الزخرفة. األشكاؿ ك

 جماعة الفنون اإلسالمية: -7-4
تككنت ىذه الجماعة لتؤكد عمى أصالة المجتمع الجزائرم ك تمسكو بثقافتو ك مكركثو  

الحضارم ك الذم تمتد جذكره إلى الحضارة اإلسبلمية، ك لـ تكف ىذه المجمكعة حركة رسمية فيي 
ك المجمكعات ال يجمع بيف أفرادىا سكل العمؿ الفني في مجاؿ الفنكف  كمثيبلتيا مف الحركات

اإلسبلمية، حيث أبدع فييا الفناف كربكش عمي بأعمالو الرائعة ك التي تتجمى جماليتيا في لكحتيف 
جميمتيف تحت عنكاني: )العركس( ك )الفنانة(، ك نذكر أيضا كؿ مف: مصطفى بمكحمة ك مصطفى 

عمالو كذلؾ إلى الثكرة التحريرية مف خبلؿ أحد لكحاتو التي تحمؿ أجعكط الذم تطرؽ في أ
 عنكاف"السمب".

لقد ساىـ كذلؾ فنانكف آخركف في ىذا المجاؿ بأعماليـ المختمفة التي تبرز في مضمكنيا عف  
 العبلقة المتينة بيف المجتمع الجزائرم كالتزامو بقيـ اإلسبلـ.

 جماعة الحضور: -7-5
ة حركة أقؿ نشاطا بمثيبلتيا مف المجمكعات األخرل، ك قد تأسست في تعتبر ىذه المجمكع 

ـ ككانت تيدؼ إلى االىتماـ بالطاقات الشابة ك الفنانيف المبدعيف مف خبلؿ 1987العاشر مف سبتمبر
محاكالتيا الحثيثة لتقديـ األفضؿ في ميداف الفنكف بدكف عراقيؿ، لكف جيكدىا العفكية جعمت مف 

 .1صكرا كلـ يدـ طكيبل نظرا لعدـ تكفر عركض جادة، ككذا نقص اإلمكانياتإنتاجيا الفني مح

 جماعة الصباغين: -7-6
لقد عرفت سنكات التسعينات رككدا شبو تاـ في مجاؿ الفنكف نظرا لمظركؼ األمنية في بداية  

التسعينات، لكننا ال ننفي عدـ اشتغاؿ جممة مف الفنانيف عمى بعض األعماؿ الفنية التي كانت 
" ـ تأسست المجمكعة ككانت الفنانة "مريـ ايت الحارة2001محتشمة نظرا لعدـ االستقرار، كفي سنة 

مارس  07أحد أفرادىا، ك التي شاركت بأعماليا في المعرض الجماعي لممرأة بمناسبة عيدىف بتاريخ 

                
1
 - le XXe siècle dans l’art algérien , Aica presse, Paris, mars, 2003. 
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ـ 2013أفريؿ  04ـ ك المقاـ بالمتحؼ الكطني لمفنكف الجميمة، كتكاصؿ المعرض إلى غاية 2013
 .1عمبل فنيا لعدد مف الفنانات الجزائريات المبدعات 30كشيد حضكر 

 ايم:جماعة مسك الغن -7-7
تعتبر مف بيف أقكل المجمكعات التي عممت في اآلكنة األخيرة عمى تطكير الفنكف التشكيمية  

المعاصرة بالجزائر، خاصة ك أف معظـ منتسبييا يشيد ليـ بالكفاءة في الميداف ك الممارسات الفنية 
تككنكا بالمدارس الجيكية المختمفة، كتجدر اإلشارة ىنا إلى ظيكر جيؿ مف الفنانيف األكاديمييف الذيف 

لمفنكف أك المدرسة الكطنية لمفنكف الجميمة كمنيـ آخركف أنيكا دراستيـ خارج الكطف، ككاف مف بيف 
" أصيؿ كالية تيبازة كالذم ينشط في تخصص المنمنمات رالياشمي عامأبرز فناني مسؾ الغنايـ "

 .ك آخركفمف الفنانيف منيـ شندر السعيد، جفاؿ  آخرباإلضافة إلى عدد 

تمثؿ ىذه الفترة  مرحمتيف لتطكر الفف التشكيمي الجزائرم ك التي ال يختمؼ اثناف في أنيا  
سارت باتجاىيف، اثنيف فقد تأثرت الفنكف التشكيمية بمعطيات خارجية ك التي كانت الظركؼ 

مف االستعمارية مساىمة فييا لحد كبير خاصة النشاط المتعمؽ بفيبل عبد المطيؼ ك نزالئيا 
الشخصيات البارزة خاصة في ميداف الرسـ آنذاؾ ك كذا المستشرقيف الذيف ساىمكا في كلكج أكائؿ 

 التشكيمييف الجزائرييف عالـ الرسـ المسندم.

أما االتجاه الثاني فقد كاف متعمقا بالفنكف الحرفية التقميدية التي كما كسبؽ أف أشرنا إليو أنيا  
الجزائرم، كىك االتجاه الذم حاكؿ جاىدا لممحافظة عمى بقائو عمى شائعة االستخداـ في المجتمع 

الرغـ مف تعمد السمطات االستعمارية تغييبو، كقد لجأت ىذه األخيرة إلى فئة المستشرقيف لكف 
 محاكالتيـ باءت بالفشؿ نظرا لتمسؾ األىالي ك الحرفييف بمكركثيـ الشعبي التقميدم.

يف ك عمى الرغـ مف  الظركؼ السائدة بالجزائر إال أنيما أبانا إف األمر األكيد أف كبل االتجاى 
عف قدرة الفناف في مجابية االستعمار بالمحافظة عمى المكركث الثقافي ك كذا ترسيخ مبادئ اليكية 
الكطنية في أعماليـ التشكيمية المختمفة، كىك األمر الذم نممسو مف خبلؿ أعماؿ العديد مف الفنانيف 

 د، تماـ ، مسمي، عمي خكجة ك آخركف.أمثاؿ: بف بكزي

 
                

1
 - Ibid. 
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 الفن التشكيمي الجزائري في مرحمته الثالثة: -8
لقد شيد الفف التشكيمي في مرحمتو الثالثة حركية الفتة عبرت عف حركية في استقباؿ مختمؼ  

لنكف دقيقيف في تعبيرنا فيذه المرحمة تعبر عف التطكر الممحكظ في ميداف الفنكف أكجو الجماؿ، ك 
البصرية بالجزائر عمى كجو شامؿ ك الفنكف التشكيمية عمى كجو الخصكص، فقد عرفت الساحة 
التشكيمية ميبلد العديد مف األعماؿ الفنية الفريدة مف حيث أسمكبيا، كىي األعماؿ التي تجسد في 

 معظميا انتصار الريشة عمى محاكالت طمس اليكية الجزائرية مف قبؿ السمطات االستعمارية.

الجدير بالذكر أف معظـ ىذه األعماؿ تندرج ضمف التجارب ك الخبرات المحمية ك الكطنية  
مضافة إلييا الخبرات العالمية التي اكتسبيا الفنانكف الذيف تمقكا دركسا عمى يد األجانب ك تجاربيـ 

ف زبير خبلؿ المعارض التشكيمية ك الصالكنات المقامة خارج الكطف ك ىك ما نمتمسو في أعماؿ كؿ م
ىبلؿ ك العربي أرزقي ك آخركف، حيف نمتمس تجسيدىـ لمخط العربي ك الحرؼ ك كذا الزخارؼ 

 اإلسبلمية كىي التي تعبر دائما عف تمسؾ الفناف بمبادئو ك قيمو الركحية كالثقافة الشعبية التقميدية.

االنفتاح الفني مف الياـ ىنا أف نعرج عمى فترة ما بعد االستقبلؿ ك التي ميدت الطريؽ أماـ  
عامة في ظؿ عكدة مجمكعة كبيرة مف التشكيمييف إلى الكطف، باإلضافة إلى تخرج الدفعات األكلى مف 

( ك المدارس الجيكية 1851( ك كذا جمعية الفنكف الجميمة )1886المدرسة الكطنية لمفنكف الجميمة )
 يا لكنيا مبدعة.لمفنكف، دكف أف ننسى الطاقات الشابة ك التي كانت عصامية في معظم

إف االنفتاح عمى الساحة الفنية كاف لو األثر الكبير عمى تشجيع فناني الجيؿ األكؿ عمى  
العطاء، حيث كاصؿ ىؤالء مسيراتيـ الفنية عمى غرار كؿ مف "إسياخـ" ك الفناف محمد خدة الذم 

حظو مف خبلؿ يعتبر مف أعبلـ الفف المعاصر داخؿ الكطف في حيف تطكرت أساليبيـ ك ىك ما نبل
التنقؿ مف األسمكب الكاقعي إلى التجريد؛ األمر الذم نممسو في األعماؿ الحديثة لمفناف "مكسى بكرديف" 
ك آخركف، لكننا ال ننكر تنكع األساليب أيضا الذم عرفو التشكيؿ الجزائرم خاصة مف خبلؿ األسمكب 

 الذم تأثر بأسمكبيا ىك اآلخر. الفطرم )الساذج( لمفنانة باية محي الديف ك كذا بف عبكرة حسف

في ىذه الفترة كذلؾ برز نحاتكف قبلئؿ كانت أعماليـ قميمة؛ ك عمى الرغـ مف ذلؾ فقد أرخت  
إلى التنكع  مجاؿ الفنكف التشكيمية في فترة خمت، ك ىك ما نممسو خاصة في أعماؿ التشكيمي 

افة لكؿ مف الفنانيف اكسكح محمد مصطفى بف عداف الذم أبدع في تشكيبلتو الفنية الرائعة، باإلض
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( الذم اشتغؿ عمى الخشب حيث أبير زكار الميرجاف اإلفريقي 1930( ك محمد دماغ )1943)
 . 1( باثنيف مف أعمالو تحت أسماء: "األـ ك الطفؿ"، "تمثاؿ التعجب"1969)

 

                
 ، 2019نكفمبر  14، أطمع عميو بتاريخ: 2018أغسطس  19محمد عبيدك، محمد دماغ "أبك النحت الجزائرم"،  -1

https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/8/19/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AF%D9%85

%D8%A7%D8%BA%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8

%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A 

https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/8/19/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/8/19/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/8/19/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/8/19/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
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 جديد لمفنون البصرية المعاصرة بالجزائر: مفهوم -1
إذا أردنػػػػط إ طػػػػطد يقرلػػػػؼ دللػػػػؽ لمعنػػػػفف الجزػػػػرلن ال قطزػػػػرة  ػػػػ  ال زا ػػػػر   ػػػػن فؿ أنيػػػػط   مػػػػن  

ف ىػػ  نع ػػيط العيػػرة اليػػ  ظيػػرت  ليػػط اليعػػط  ت العيرلػػن  ػػ  اػػي   لػػطدلف العػػف جقػػد  يػػرة ا  ػػي  ؿ  
ال قطزػػرة  ػػ  العػػف أف  ػػط يقػػرؼ ج ر مػػن  ػػط جقػػد ال دااػػن   لػػث  ػػ ؿ العنػػطف ال زا ػػر   مػػ  ا ػػي ؼ 
يف يطيو العنلن ف جدفف  را طة  طنب الييػفلف اكيػطدل   أف القزػط لن  اػفرا لفلػط  ػ  ال ػط ن  طزػن 

اكفللػػن  ػػ  جنػػطد ال ريػػن الياػػيلملن ال قطزػػرة   ػػ  ظػػؿ ف ػػفد رفاد أفا ػػؿ يػػطف ليػػـ العاػػؿ  ػػ  ال  ػػطى ن
 .دا ؿ الفطف

  ل ع   ملنط ألاط  لطدة ال در ن الفالقلن إل   د جقلد   ؿ الا ث  نفات اكفل   ف  
ا  ي  ؿ  م  ال ط ن العنلن  ط لقيجر يط يداد لمعف ال دلث دا ؿ الفطف فالذ    د زفرة الافرة اد 

  الرغـ  ف جرفز يلطرات  نلن   يمعن يطلعف ال طذج ف الي رلد   ليف ال  يق ر الغطاـ  ف ىذا  م
الذ  يطف لو الدفر    فلفج  العنطف ال زا ر   طلـ  اإل ياراؽالفالقلن يطنت أيار  افرا نظرا لقط ؿ 

الر ـ ال  ند   ف ىف النيج الذ  ايجقو  ل ط جقد غطلجلن الرفاد لينيـ ا يطط فا ال رفج  ف العف 
 دلدا  جدأه القفدة إل  اكزؿ ف الج ث  ف ييفلف  اي طىطالفالق  إ      را ؿ  يأ رة للؤ  فا 

 .1ىفلن  ف  زا ر   طلص

  يمؾ العيرة يذلؾ العير العن  ال  م  الذ  لـ لي م   نو العنطف  ف الجدالن فالذ  ايؿ  طد   
 ل ط جقد  فاالع أ  طلو ال قطزرة   طلعنفف ال  ملن ف الي  يطنت ي لر ف ؽ افاجط  قلنن ي ي يط 

ف ال  لمن يقطللـ ال اطرة اإل   لن يعف الز ر ن ف ال ن ن طت ف ال ط القرج  ف  ط إل  ذلؾ  ف العنف 
 اك رى.

ليف الي د  اليجلر    اإلنيطج العن  يطف  ع الي م   ف العف الفالق  ج ط  لو  ف أ طللب  
انطجط لن ف اليف و ن ف الي رلد   طنزيرت  نطزر العف ال  م     لطلب أ  طؿ ي رلدلن  رل ن 

  دا ؿ الفطف ف  فايجن إ ييت لنع يط  يطنن  م  الرغـ  ف الزراع  ط جلف إل طد ىفلن لمعف اليايلم
ال قطزرة    اك طللب العنلن ال ي ددة ف ىف اك ر الذ  ي يف  نو العنطف "   د  دة" لل مؽ لنط  نط 

  زا رلط  قطزرا  طلص.

                
 .61ـ  ص2016إنقطـ جلفض  ال ي ؼ الفطن  لمعنفف ال  لمن   :   د  دة   نطزر  ف أ ؿ  ف  دلد  ير -1
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أ ط     يرة الا طنلنطت  ي  نيطلن الي قلنطت   د ايدت ال زا ر انعيط ط  ن طع النظلر     
 يقططلف  ع   ؿ العنفف  ف أزجح اليايلم  ال زا ر  ل مؾ  ف  لداف العنفف  طىـ  لو اليالر  ف ال

ال  ف طت الي  يؤىمو إل  الي يف  ف ال رين ال ينف ن أ مفجط ف اي   ليف ىذا ا نعيطح  ر طف  ط 
ازطدـ جطلظرفؼ الدا ملن لمج د  ع جدالن  نفات الي قلف  لث  ر ت ال ط ن العنلن ريفدا اجو يطـ 

   طرنن جطلقطلـ.

ف يأالر القارلن ال فداد يجلرا  م   لداف العنفف اليايلملن جطل زا ر ف أل   جظ لو  م  يط 
  ؿ العنفف الجزرلن جزعن  ط ن  ليف  ر طف  ط ا يقطد العنطف ا ي راره  ع نيطلن ىذه العيرة ليف 

لدفؿ القرجلن  يأالرايو   يزاؿ فاا ن ال قطلـ   طل زا ر  ي معن نف ط  ط  ف جطل  دفؿ القطلـ ف نيط ا
ف زاؿ العنطف لقطن   ف أ رلف أ ط للف اكفؿ لي اؿ    لمن الد ـ  ف   يمؼ ال فانب ف الاطن  لظير 
 ملط    الن ص ال   فس    الف   العن  لدى ال  يفر ال يم    ف  ف أ امن ذلؾ اجو النعفر  ف 

 قطلـ.اليظطىرات العنلن ف الي  يقيجر لملمن   طرنن ججطل  الجمداف    ال

لقؿ  ف جلف   ججطت ىذا النعفر ىف  دـ ف فد رؤلن فاا ن ف زرل ن ف أؤيد ىنط  م    
 جإ يطنوال دلن  ف طرؼ ال يطت ال قنلن    يقط ميط  ع   طؿ العنفف جزعن  ط ن  ف ىف  ط يطف 
ر   اك ر ي  لؽ الق ملن اليفازملن جلف العنطف ف ال يم   ف نو ين لن العير الجزر  لدى ال  ي ع ال زا 

 الذ   لايؿ دفف   طلن لعزة نف لن  م  ال  يفى القرج  ف القطل    قط.

 خصوصية الفن التشكيمي الجزائري المعاصر: -1-1
  ط   اؾ  لو أف اك ر الذ    ل يمؼ  لو اانطف ىف الزقفجن اليجلرة    ي  لؽ درا ن   

 م  ف و ال زفص المف ن اليايلملن دلل ن لمعف اليايلم  ال دلث أف ال قطزر دا ؿ الفطف ف 
)ال  ندلن( ذات اكزفؿ الغرجلن   طلزلطغن اإل  طللن لمق ؿ العن    ي دة  ف اك طللب ف ا ي طىطت 

 الي  ف دت  ف لجؿ     دد  ف دفؿ القطلـ.

إف الي طؤؿ ال  فر  ىنط لي م      دى يأار العنطف ال زا ر  جطك طللب العنلن الغرجلن ف ىؿ  
لر  مفيو اإلجدا    ف ي ملد ا ي طىطت العنلن    القطلـ    ف ف ين نظر   إف الي ملد للس جطل ؿ  ليغ

اكن ب لمفزفؿ إل   ير ال يم    طلي ملد  ي ط  ل يؿ  مين اإلجداع ف ل مب  رلن اليقجلر    العقؿ 
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ف ليفف دفره   رد اإلراد  لمعنطف  ف  نو  لع د العف دفره الر ل      نار اإلل طدات ال طزن جو 
 فظلع    ض.

لد ييفف اك مفجلن  ف أىـ   طفر ال نطلاطت دا ؿ ال ط ن اليايلملن ال زا رلن ال قطزرة ل ط  
ف يذا يطفلقيط لييفف لجنن العنطف    جنطد   مو  ليط  ف ينفع    طرا ؽ يفظلؼ ال ط طت ف ال فاد 

فاىلن    يالر  ف  ف   ؿ إ ططد أ يطـ  العن   ف ىف اك ر الذ  أدى  دفث ن طاطت   ل ن أ لطنط
 .اك لطف ف الي  ي يعز أ طللب جقض اليايلمللف  م  الرغـ  ف  دـ   دفدلن العف ف طرا  و

ف ىذا طجقط جط ي ؼ ال فاالع ف  آ ر  ف ال يقطرؼ  ملو أف اك مفب  يغلر  ف  نطف إل   
الييطجع الز ن  الذ  ي ي و اليينفلف لط ال يقددة    يمؼ ال ؤارات اك رى ف الي  ي اع جدفرىط إل  

ليطفر   ب ال اط لف ليف الجز ن العنلن جطللن ف  ف غلر ال  يف أف ىنط ل يف ال فؿ جأف اك مفب 
 ال  يزفف  ف ن طد ف دار لف ف  يي لف      طؿ العنفف الجزرلن.  ليقرؼ  مليط 

العنطف جطل ا فف دفف  اىي طـ أ  ف ى  العن   ىنط يي ف إ دى أىـ اإلاطرات  م  القططد 
النطلدة    غلر   ميط ف الي  ي ييدؼ اك مفب دفف اليأ ؿ  جطآلراد را طة اك مفب ف يذا  دـ اليأار 

 .د  ت  ف   فى الق ؿ العن    ال اط لف ف الي   ف اأنيط إر طؿ 

إنو  ف الارفر   م  العنطف الي لد جطلنجؿ    أداد الر طلن  ف   لو أ  طلو ال يجطلنن     لف  
لأل س ليفايب ز ننط ال طل    ف غلر ال ق فؿ أف ي اع اك مفجلن  اك طللبنادد ىنط  م  يطفلر 
ل طزمن      جؿ إنو  ف المزفـ يذلؾ  فايجن ال يغلرات ا     يمؼ  فانجيطف ال فا د الي  ليلن 

   لداف العنفف الجزرلن جيط ؿ أن طد القطلـ.

 البصرية المعاصرة:نماذج من التجارب الفنية  -1-2
 فن العمارة:-1-2-1

ايد  ف الق طرة    ال زا ر ينف ط  ف  لث نظـ الي  لد   ؿ  را ؿ  دة  ف الز ف  ىذا  
القفا ؿ ا  يق طرلن الي  ايدييط ال نط ن الينفع را ع جطك طس إل    يمؼ ال اطرات ف العيف طت ف 

  ؿ ال را ؿ الز نلن ال طج ن   ييرادى لنط ن طذج   يمعن  نيط: الق طرات الدلنلن )ال  ط د  الينط س  
الزفالط  اكار ن( ف الق طرات ال دنلن )ال  طيف القط ن ف ال زفر( ف الق يرلن يذلؾ )ال  ع  

ت       ميط  ف ال  يفى القطل  الذ  ايده ىذا النفع  ف العنفف  جر  ؛ال زفف  ال نطرات  اك فار(
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 ف يطفر ف ي طلط   يـ    نيط  ط لزاؿ لط  ط ف  نيط  ط اندار إل  أط ؿ لقؿ أى يط  ط  معو 
 الرف طف  ف القا طنلفف جطإلاط ن إل    يمؼ ال جطن  اليفلفنلطللن العرن لن.

الق طرة جطل زا ر    الفلت ال طل  أف   طفلن إنو  ف الزقب  دا أف ني دث  ف فالع  ف  
الينجؤ ج  ي جمو  طزن    ظؿ ا  يغراب الذ  لايده   طؿ الق طرة ف ن ط الياللد  ف  ف نط لن 
أ رى ل يف أف نقز  اك فر إل  الن ص أف اجو ا نقداـ اليطـ لمذفؽ ال  طل   ف نط لن ف  ف نط لن 

ناف    ل ؽ لو ا يق طؿ ار طت الجلفت ج رلن ف ىف نعس أ رى إل  أ جطب ا ي ط لن   طل نس اك
اك ر جطلن جن لمنفا ذ اك ر الذ  نر قو طجقط إل  اك جطب ال طلعن الذير جلن ط يطنت ي ؿ   ميط 
ال ارجلطت ف الرفااف  طج ط ف الي  يف ر  فا  ف ال زفزلن ل طينن الدار دفف  ر طنيـ  ف القطلـ 

 .1ال طر  

لم  طر اليطرل   لعف الق طرة ف ال جطن  ال زا رلن  ل  ظ ذلؾ الز فد الذ   ر يو إف ال ييجع  
ل ط ل طرب الا الف  نن  ف جقد ا  ي  ؿ للجدأ ن ط الق طرة    اليدىفر ال ط  ال ط نظرا لقدة ظرفؼ 

لن ال فداد لد ييفف الياط ن ال يطنلن  ف جلف  قفلطيو  ليف اك ر اكيلد أف لمظرفؼ اك نلن    القار 
ف النزفح  ف اكرلطؼ إل  ال دف لو اليأالر الجطلغ جدفره  م  زلغ ال جطن  ف ال  طيف      لف يطف 

 ا  ي طد  م   جرات الجنط لف القزط للف الي  يطنت   طططييـ يي ـ جطلقافا لن غطلجط    الينعلذ.

طف  ف جلف أ جطب يدىفر ألاط يقيجر الزجغن الي طرلن الي  يايدىط القدلد  ف ال نططؽ جطلف  
للـ الق راف ال زا ر  ف ىذا جطلر فع ال  ا  يجداؿ اليطـ لم  ط طت ال اراد ف أ طيف الير لو   ف ط 

( الي    ي يغؿ     قظـ اك لطف  ط دا  ط  طد  نيط  م   رآبجطل  يفد طت ف ال را ب )  ع 
لم جطن  الي   طدة  ط يطم  جألفاف    الافارع الر ل ن  ف ىف  ط زاد  ف يدىفر  نظر ال  لط القطـ

 يقجر  ف فالع ال نط ن ف  نيط  ط   لطم  أجدا    جقد يطـ  ف القنطلن ج ظير الفا يطت ال ينلن.

ل يننط ال فؿ    ىذا الزدد أف الق طرة الدلنلن ييطد ينعرد ف دىط ج  ف طت الق طرة اإل   لن ف  
د    الق طرة الي   ط ظت  م  ن ؽ ي  لدىط  ف   ؿ ال غطرجلن  م   د  فاد ف ى  العرع الف ل

النط فرات  ف  ط إل  ذلؾ  -ال دل ن -لجطب -ألفاس -يفظلؼ   ف طت الق طرة اإل   لن  ف : أ  دة

                
الاػػػػػرؽ     ييجػػػػػن زىػػػػػراد 01   ػػػػػد الطلػػػػػب   ػػػػػطب  ل  ػػػػػطت  ػػػػػف الق ػػػػػطرة ف العنػػػػػفف اإل ػػػػػ  لن  ػػػػػ  ال زا ػػػػػر  ط  -1

 .104  ص 2002ال طىرة/ زر  
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 ف ز طرؼ  ينف ن إلي طد ال جن  ل  ن   طللن يف   جيقمؽ اك راد جيفلييـ ف ي  ييـ جيراايـ  ف ىف 
      طؿ الق راف.  ط  ف اأنو إ ططد ىفلن   ملن

ن د  ط  ط يجلرا    ينطفؿ الق طرة ال زا رلن ال قطزرة يفنيط   ي اع ل قطللر ا ني طب ال ؽ  
لم  ي ع ال زا ر  جؿ ى   زلج  ف الجنطدات الي ملدلن الي  غمجت  مليط اليعطزلؿ الغرجلن    طرل ن 

ليالر  ف ال يند لف إل  ا ي طد الجنطد فى    يفايب  قطللر ال  طؿ       ميط  جلن ط لم أ ا
  طططت ذات ن ؽ  يلن   طزن  ف  لث اليز لـ ال طر   لمفا يطت    اجيقطد يطـ  ف   ف طت 
الق طرة القرجلن ف اإل   لن أف   ف طت اليفلن  لث أزج ت الق طرة ال زا رلن ذات زلغن فظلعلن 

 جطت الرا ن ف نظـ الر طىلن اك رى. ج يو  طللن  ف  قطللر ال  طؿ ف يعي د     قظ يط إل   يطم

    لف أزجح العرد ال زا ر  ليغن  جطل قطلـ ال يلنلن الي  ل ؼ  نجيرا أ ط يط نظرا ك مفب  
ي  لدىط ف ن فذج ي طلطيط  اط ط إللو  فايجن ال داان  ف  لث ا ن طز ف طرل ن الينعلذ ن ده غلر 

ر طىلن  ليف   ل يننط إ ططد أ يطـ فاىلن طجقط   ف  جطؿ     ط ليقمؽ ج  ينو ال طص  ف أج دلطت ال
الفالع ال قطش لي م  لنط اليدىفر اليجلر    ال  يفى ال قلا  ا ليزطد  كغمب اك راد ف ىف  ط 
لؤار  مجط  م  ن ط ال قلان ف الف ط الذ  لقلش جو  اك ر الذ  ل قؿ  ف ال دلث  ف   ي جؿ  ف 

 ن. ق طر   زا ر   قطزر زقجط لمغطل

أ  ف ىف الق طرة  ةإنو  ف ال ـز  م  الدفلن الييعؿ ج طنب ىطـ  ف العنفف الجزرلن ال قطزر  
جفزعيط أ د أىـ   ف طت اليفلن لماقفب ف ال اطرات  ف ىذا   لي  ؽ إ  جييفلف  قم  لم يند لف 

اليايلم   ف أ ؿ ال ق طرللف ف يح ال  طؿ أ طـ ال درات الاطجن لم ز  لف    ييط ؿ يطـ  ع أىؿ العف 
ي دلد أ ط لطت  ف  ق طر   زا ر   قطزر لط ـ  م   م عن العف اإل     ف   ف طت اليفلن الفطنلن 
طجقط جإ طدة ييللؼ ال نطىج ف ال  ررات لييفا ؽ  ع ال جطدئ القط ن لم  ي ع ال زا ر  ف ييفف  يفا  ن 

  ع اليطفر اليينفلف   ال دلث الذ  لايده القطلـ.
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 *م1970/1972لرستميين )غرداية( فندق ا

 
يطف  ف ال عرفض ا يغ ؿ ال فرفث ال طد  الذ  يايير جو ال زا ر  ف   ؿ الا ط طت  

ال ينف ن الي  يز ر جيط    ان طز يزط لـ  دلان لفايب   رانيط القزرنن ف يقن  جم  ن   طللن دفف 
ي لؿ  ق  أ   ال يم   لف يـ يطفلر ال  طس ج  ف طت الن طذج اكزملن لمق راف   ب يؿ  نط ن  

الطراز ال زاج     الجنطد  ال زفر الز رافلن ال  يمعن أف اكيفاخ الجرجرلن...  ن طذج أ رى ف الي  
ف أاعلت  مليط ل  طت إجدا لن  درف ن  ؛يف ر    نعس الفلت  فا  ف ال زفزلن ج  لع نفا ليط

  لم دلنن نظرة   طللن ذات أجقطد ا ي ط لن  طزن كف دنط  ف  ق طرلط  زا رلط  قطزرا جط يلطز لقط
  ف ىف  ط  ف اأنو  يح   ط ت أ رى ىط ن  م  1جيؿ  نط ن ينزير يميط    ف طد اليراث ف اليفلن

رأ يط ال لط ن ف ن ف نقمـ  ط ي د و ال ناطت ف ال قطلـ ال اطرلن  ف جقد يطرل   لو اريجطططيو 
 م  غرار  ط انيي يو الا ل يلف: ال غرب ف يفنس  طزن ليعقلؿ  ؛ال اطرلن ال دلان لأل ن ال زا رلن

 لططع ال لط ن.

                
 زفرة   يج ن  ف ال فلع ا لييرفن :  *

https://www.admagazine.fr/architecture/balade/diaporama/laventure-algerienne-de-fernand-pouillon/59142 
فزارة اك جػػطر  العػػف ال ق ػػطر  ال زا ػػر    م ػػمن العػػف ف الا ط ػػن  الاػػرين الفطنلػػن لمناػػر ف اليفزلػػع   درلػػد/ إ ػػجطنلط   -1

 .58  ص 1980

https://www.admagazine.fr/architecture/balade/diaporama/laventure-algerienne-de-fernand-pouillon/59142
https://www.admagazine.fr/architecture/balade/diaporama/laventure-algerienne-de-fernand-pouillon/59142
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 فن النحت:-1-2-2
لجدف أف ي زص الن ت  م    يمؼ ال ط طت جطل زا ر  ف جلف ال يطرات ال ملمن ف العرلدة  

ييـ  الي  أجدع  ليط   يمؼ ال زفرفف جدالن  ف الرفاد ف فزف   ند ال دااللف  نيـ  م  الرغـ  ف لم
ج لث نقز  الن ص العطدح    ال ن زات الن يلن إل  الظرفؼ ال  جطن ف ال  لطن    آف فا د ف 
الي   قمت اليالر  ف العنطنلف ليف يفف زفب الي رة ن ف   يمؼ أن طد القطلـ طجقط للس لمنيؿ  ف 

جداع ف القمفـ    الي زص جؿ ل من ا ىي طـ جي زص الن ت دا ؿ الفطف ف  دـ ييط ؤ  نطزب اإل
الاغؿ جطإلاط ن إل  أ جطب  دة  أ ط اليايلملفف ال   ؿ ف ال   فجفف  م  رؤفس اكزطجع  يـ 

 ل طف فف  ف أ ؿ  رض ىذا الن ط  ف العنفف  م  أرض الفالع دا ؿ الفطف.  ال طىدفف ف  زالف 

العنطنلف ال   ظ ألاط ىف النعفر ال  يفـ الذ   رايو الفاقلطت ا  ي ط لن لقدد  ف  
زفب   طؿ ال رؼ دفف ي مليـ طجقط غف   طر ن  يطراييـ العنلن جلف العلنن ف اك رى  ف ىف اك ر 

ـ  لث 2009الذ  نم  و  ع ي رجن الن طت "  د   فز "  رلج ال در ن ال يفلن لمعنفف ججطينن د قن 
 جس   لث أجرؽ  رات  ملو الظرفؼ ا  ي ط لن اليف و ن ف   طؿ الز ر ن ال زلن ف زنط ن ال

لنط    ل طد  طص  ف   ريو ف يأاره الادلد ل ط آلت إللو ال طلن ال يأز ن لو ف لز   و العنطنلف ف  م  
ف و ال زفص الن طيلف  نيـ الذلف اغمييـ اكفاطع ال طدلن  ف   طر ن ىفالييـ ف ي دلـ اك اؿ  

 ل  إلجط   ايفدا  طزن إذا  ط يقمؽ ف  نو ي  لؽ اكجقطد ال  طللن     ن فيطييـ الي  يالرا  ط ي
 اك ر جن ت الا زلطت اليطرل لن ف النزب اليذيطرلن ف الي  ي اع ل جدأ ال قطزرة    اإل راج.

جطلقفدة إل  ال  طر اليطرل   لعف الن ت ال زا ر  ال دلث ل يف ال فؿ جأف ط  ع الن طيلف   
   الجدالن ف ن يذير ىنط  دة أ  ـ  نيـ: لطرة أ  د  ال زا رللف لد ا يعطدفا  ف الييفلف العن  العرن  

ـ(   لث  طيت 1943ـ(  أي فح    د )1938(  نفارة الطلب )1930ـ(  د طغ    د )1923)
أ  طليـ  فاالع اليفلن ف ال عطظ  م  ال فرفث الاقج  ف يذا يزللف ال  ط طت ف الفا يطت الج رلن 

  ف و ال زفص  ف جقدىـ يؿ  ف العنطنلف اآليلن  ف   ؿ     طت  نلن را قن أجدع  ليط  م
لليفنفا ج اطجن ا  يداد الاطن  ل لؿ  ؛1أ  طؤىـ:    د جفامل ن  الارلؼ  نفج      د  يرلش

 الن طيلف اكفا ؿ  م  ال ط ن الفطنلن.

                
1

 .11  ص 2007  ا ي طد الفطن  لمعنفف الا ط لن    زا ر  جد ال  لد  رف    الن ت ال -
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جطجلقن ال طؿ  طك ر  ؛   ال  ل ن  لـ لقرؼ  ف الن ت إلجط  فا قط   ؿ العيرة ا  يق طرلن 
قفد جدر ن أفل  إل  الفازع الدلن  ف العير الاقج  ل يطف ال زا ر جطإلاط ن إل  الظرؼ ا  يق طر  ل

الذ  يطنت يقطن   نو الج د   لث يطف  ف الن ت ف   لع العنفف   يزرا  م    ن ال ق رلف ف 
طار جأجنطد اك راد العرن للف ف لمن  ف ال جد لف ال زا رللف الاجطب  طزن  ف يطف ليـ ا ييطؾ  ج
يتاكفرفجللف ف غلرىـ  ف  ف غلر ال  يجقد أف ييفف  ن فيطت الاجطب ال زا ر  آنذاؾ لد  ن ف  ُف ِّ

ي  لد ا  يق طر العرن   ي ط  يدنطه    المف طت اليايلملن  طج ط ف ىذا ي ت اغط  رن   ف يذا  ط 
 انيي و ال  يق ر  ف  لط ن يرىلجلن.

ريلن  ايفدا ليط     لداف العنفف  ف لد يطف  ف الن ت أ د  ر ت ال زا ر جقد ا  ي  ؿ   
ال لطدلف الي  اىيـ جيط الاطب ال زا ر     ظؿ الد ـ ال لد لمعنطنلف الذلف أفيمت ليـ  يطـ ي ملد  آار 
الافرة ال  لدة  ف   ؿ ي  لد ن طذج ي طي  جطف ت اك  طد ال  قن ف يذا ان طز     طت يزللنلن 

ـ(  ف   ؿ 1949لم دف  ف اك طيف الق ف لن أجدع  ليط  طزن "جم ط ـ جف ر طف  )لمف ط ال ار  
 ن زات نزعلن ي طي  ايداد الفطف ف ى   ف   ينلطت ال ي ؼ الق ير  جرلطض العيح  جطإلاط ن 
ال  يز لـ ال ط ن ال  طجمن ل  ياع   زطع  جطاط جطلقطز ن  ف دة  ن فيطت أ رى  جر لطر 

ايطدة  ف يعطن  العنطف    إجدا طيو ف ا ط ن  جريو الي  ن ؿ  زدا يجلرا  نيط  الفطف يطنت ج اطجن
 .1إل  ي  ذيو ج در ن العنفف ال  لمن جطلقطز ن

"؛ ل قت  دة أ  طد أ رى    ال ط ن  زم  اير     فد م  غرار يؿ  ف "جف ر طف " ف " 
(  1955رالد  ف ؽ) ( 1954)   د جفيرش ( 1953العنلن الن يلن جطل زا ر أ اطؿ: رالد  ل فف)

  Olivier Graïne( 1967(  )1959(   م  يلاف)1957(  ارلؼ  نفج )1956جقزلز ى ش)
يطف ليط العاؿ    ا ي رارلن ىذا الف و  ف العنفف ف الي  ا يجرت  ف جلف اليقطجلر ال دلدة  م  

   قطزر      طؿ الن ت أف و العف الجزر  ال دلث جطل زا ر  لي يد  ل ط جقد ل ل د يلطر  ن  جزر 
  ق   ف   لو   ن  ف الاجطب إل   مؽ  يطنن لو  م  ال ط ن الفطنلن.

أ ط     يرة الا طنلنطت   د ايدت ال ط ن العنلن الجزرلن  ل د أ  طؿ ن يلن  دلدة فايجت  ف  
جالر"   لث أ مفب إ را يط ف طد ال قطزرة ف ىف  ط نم  و  طزن    اك  طؿ الن يلن لمعنطف " ط  

                
1
- Nacima Chabani, Talent et rigueur, 15 Nov. 2017, Consulté le 12 juin 2018: 

https://www.pressreader.com/algeria/el-watan-algeria/20171115/281852938860774 
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ـ( ف الي   طدت أغمجيط ج ط ي  الجرفنز ف الن طس  ف لد  طيت ال طنب ا لافلف   لميط نطت 1956)
ال لن     دة ن طذج  قمت  ف ال يم   ل ؼ  يأ       مفيلطيو الا زلن اللف لن ف  طرة  مفيلطت  

 .1ى جأنو "ا لن ف  نلد"اليط نطت ال لن  طزن    ن فذج أ  طلو العنلن الي  ي طي  "ال  طر" الذ  لر 

 
Yazid Oulab 

 
*

2012. cm, 50 x 80 x 205Sculpture : métal,  Monolithe, 

  
ال دلر جطلذير ىف يف و   ن  ف الن طيلف ال زا رللف ن ف الن ت ال عطىل      أ مفب  دلد  

 ع ال عطظ لقي د  ف   لو  م   دة ف ط ط ل يف  ف   لو اليقجلر جزرلط  ف  فافع   مو العن  
   يالر  ف ا  لطف  م  ال فا د الي ملدلن لمق ؿ العن  ليف  ع  فايجن اليطفر اليينفلف      ن ط 

(  ف "نزر 1958يزفلر   قطزر  الا د الذ  نم  و  طزن    أ مفب يؿ  ف "لزلد أف ب" )
ف  م  ( لي  العنطنل2019(  ) رلن/2012(  ف  ن فيطت : ) فنفللث/1970الدلف جف نطزر" )

 .2اليفال 

                
 .30  ص 2009ال داان    العف اإل رل   اللـف  ال ي ؼ الفطن  لمعف ال دلث ف ال قطزر جطل زا ر   -1
 الزفرة   يج ن  ف ال فلع اإللييرفن  اآلي :  *

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/sculpture/632508/monolithe
     

                                                                                             )د.ت( لنظر ال فلع ا لييرفن : -2

             https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/algerie/49548/nasreddine-bennacer         

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/sculpture/632508/monolithe
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/sculpture/632508/monolithe
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/algerie/49548/nasreddine-bennacer
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 م  الرغـ  ف الن ط ص الادلدة الي  لفا ييط ال ي ززفف     ف الن ت  م    يمؼ  
ال ط طت جطلفطف إ  أننط ن  ظ يطفرا ن جلط     لداف الن ت لينو لج   ذف إنيطج اقلؼ   طرنن ج ط 

ن   ط  ط جدر ن أفل  يايده جطل  الدفؿ اك رى  طزن  م  ال ط ن القرجلن   ج در  ط ايؿ الفازع الدل
   يم   ىذا الن ط  ف العنفف ن د  فا ؽ أ رى  ف جلنيط اقؼ الييفلف ف اجو انقدا و  طزن    
يملطت العنفف ف ىذا را ع جطك طس إل  ن ص ال  يزلف   ف  ين أ رى ن د أف انقداـ أ زط للف 

لن ف ىذا  ط نقزلو جطجلقن ال طؿ    الن د اليايلم  ال ؽ لد أار يالرا  م    ملن يم   ال ني طت الن ي
إل  ن ص اليأللؼ ف اليدفلف ف ىف  ط  ف اأنو يف قن  م ن اليم   ف ين لن  طنب اإل  طس الجزر  

 ليؿ  ط ل  ؿ لل ن   طللن.

 ف   ؿ  ط  جؽ ل يف ال فؿ جأف  جرة ال يم      ىذا ال  طؿ  ف العنفف يجدف ا ل ن ل د  
 طي و طجقط  ف إف   مت ال  ؤفللن  ي    ؤفللن  م   طيؽ أىؿ العف يجلر  ف المفـ ىنط   ل ع  م  

جزعن  ط ن يلؼ ف   ف ن ف نقطن  يي لاط اجو   نيج  ف   يمؼ ال يطت  قؿ  ف العنطف نيرة    
  ف الفا ب  ملنط النيفض ف اإلل طـ جيذا النفع  ف العنفف  ؛ظؿ  فل ن ا ط لن ف يعيح يينفلف    طؿ

اليجرى الي  يقن  جير لخ  ف يرجلن الذفؽ القطـ ف  ط ال  ذلؾ  ف ين لن ال س  جفزعو أ د العنفف
 ال  طل  لأل راد.

 فن التصوير: -1-2-3
ي يمؼ أنفاع الزفرة    فلينط ال قطزر فىذا   ب ن ط إ را يط ففظلعييط   ب ال لطؽ  

يطرليطيفرلن/   ر لن/  الي  يأي   ملو  فاد أيطنت زفرة يايلملن/ أل فنلن/  فيفغرا لن/ إايطرلن/
رل لن/  لن ط لن/ ج غلن/ يرجفلن  ف الزفرة جطجقيط ي طي  الفالع ال ر   ججقدلف أ دى ط ذىن  ف 
اآل ر جزر  ل يف  ف   لي ط إدراؾ القطلـ ال طر      ف طد  فاف   لط ـ جطك طس  م  ال س 

العفيفغرا   ف الاطن  ال طنب    ليننط ىنط  نينطفؿ الزفرة  ف  طنجلف أفلي ط ال طنب1ف الرؤلن
 اليايلم .

 ل ط ل ص  فانب اليزفلر الاف لن )الزفرة الرل لن(   د يطنت اكجفاب فا قن أ طـ القط ن  
   ف نط لن الي طط الزفر ليف لمن لملمن  نيط ي اع إل   قطللر ال  طللن ف أ س اليزفلر العفيفغرا 

                
 .25  ص 2007  01ط  اكردف /لدفر  جد اهلل اطن :  ل لط لن الزفرة   ؤ  ن الفراؽ لمنار فاليفزلع    طف -1
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 نيط  ط ل د و ال زفر "  ر غطف " الذ  جرزلده ال ؽ  ليننط نم س ي طرب اطجن   جأس جيط 
   ف ن  ف الزفر اليط ن ف الي  ي اع       ميط إل  أج دلطت الزفرة نذير  نيط زفرة 
"جفريرلو" لالخ  ف أ طل   دلنن  نطجن ف الي  يطنت  طارة    الزطلفف الدفل  لقطلـ ال زفرلف 

 ـ.2017جطل قفدلن  نن 

 نيـ  ف يف و ال   لداف الز ط ن أ اطؿ "فىطب ىجطت" ف      لف أجدع  زفرفف آ رفف 
" راس زاغر"ف  نيـ  ف انيب  م  الق ؿ العرد  أ اطؿ " لط   فلد  ل  " ف " ق ر  جرفؾ"  " يطـ 
ىندف" "أ  د ل رع"  جطإلاط ن ال  أ  طد أ رى ن يميط لقدـ ف فد  زطدر أف  را ع يفال لن ل  يمؼ 

ف   م  الق فـ  طليزفلر العفيفغرا   ال زا ر   زاؿ جقلدا  ف ال  يفى الف ط ط العفيفغرا لن جطلفط
 ال يطمع إللو    ظؿ اليطفر ال اطر  ف اليينفلف   الذ  لايده القطلـ ا ف.

    طؿ لماؾ أف ال ط ن العفيفغرا لن    ال زا ر   يزاؿ يقطن   ف ذلؾ اليي لش  م  غرار  
 ط الييفلف ف   يفى اليفالؽ  م  الرغـ  ف  مؽ ي ززطت جطل  العنفف اك رى  طزن  ف  لث ن

   النفاد  جطل ؤ  طت الا ط لن   طلي رجن العفيفغرا لن ال  ملن  زالت  طاقن ال  الن ؿ الزفر     
ف ىف  ط انقيس  مجط     فدة ال نيفج العن   ن جدأ اليفال فيالر  ف ا  لطف  ف  فالع ا نيرنت أ

  1ؿ ج ط ن ال  ييفلف أ  ؽ  ي  ني يف  ف  فايجن الريب القطل      ال  طؿالعفيفغرا   الذ   زا
 ال جد لف    ىذا ال  طؿ. ىـليننط  ن يدؿ جأ

 عاطف برجم:* 
ـ  زافؿ درا يو      طؿ العنفف ج در ن العنفف 1982 نطف  زا ر   قطزر  ف  فاللد  دلنن  نطجن   

ـ  أجطف العنطف  ف لدرة  ط  ن ف  لطؿ 2006جيط  نن ال  لمن جطل زا ر القطز ن  لث أني  درا يو 
   طزن اكلطـ الي  لاطىط ج در ن العنفف ال  لمن ف ىف اك ر الذ       دفد أانطد  افاره العف

  ظو ز  ؤه ف أ طيذيو جطل در ن  لث نز فه جطل ا  لد ط    طرح أ  طلو ذات الزمن جعنفف 
 اكداد.

                
  أطمػع  ملػو جيػطرلخ 2016 ػطنع   15ر لؽ ي طل   يػطرلخ اليزػفلر  ػ  ال زا ػر  نػذ ا  ػي ؿ ف  يػ  ا  ػي  ؿ   -1

 http://arb-photo.com/news-130.html :2016أفت  12
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 A relative theory of manبرجم عاطف / 

Photographie numérique/ caisson lumineux 

2011.
*

 

جطلقطز ن ف لايغؿ  طللط  Box24الي ؽ يقاف       ف ن العنطنلف الاجطب ال قطزرلف  
    نزب أ يطذ جطل در ن ال يفلن لمعنفف ال  لمن جقنطجن  ألطـ القدلد  ف ال قطرض العنلن دا ؿ ف 

  ف لو 2011ـ  ف  قرض "دلعلنط" جمندف 2009طف الدفل  اك رل    طرج الفطف  م  غرار ال ير 
  دة أ  طؿ  نلن      طؿ العنفف اليايلملن.

يجدف ا زلن العنطف  ف  يره العن  الاط ع  ملن    أ د أ  طلو العنلن الي  اطرؾ جيط ا ف  
لث  رض   مو ـ   2011 قطللن الطجقن الاطلان لم ير طف الدفل  لمعف ال قطزر جطل زا ر  نن 

)النظرة الن جلن لإلن طف( ف ىف الق ؿ الذ   ل   "A Relative Theory of Manال ف فـ جػ"
ي طفجط   جف    ؿ  راو    نعس ال نن  طزن جقد اليأللد الذ   لطه  ف طرؼ ال  يفر ف أىؿ 

 . 1ا  يزطص

ييط الي  لم ط ل طؿ  نيط ل ؼ ال اطىد ك  طلو جرفلن  يأ      يعطزلميط ف   طفلن  ؾ  ؤارا 
أنيط  يمن   ينقن نظرا   ي ؼ   يفلطت اليم   لدى  ط ن ال  يفر  إذ يقيجر أ  طلو ذات ل  ن    

                
*
 الصورة مقتبست مه الموقع االلكترووي:  

https://universes.art/ar/nafas/articles/2011/fiac-algiers/photos/atef-berredjem 
 
 
 . 26  ص 2011فزارة الا ط ن  ال ير طف الدفل  الاطلث لمعف ال قطزر لم زا ر   -1

https://universes.art/ar/nafas/articles/2011/fiac-algiers/photos/atef-berredjem
https://universes.art/ar/nafas/articles/2011/fiac-algiers/photos/atef-berredjem
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 لطؽ اليلطرات العنلن ال قطزرة الي  لايدىط القطلـ    الفلت ال طار  ليف أ مفب يايلميط ل نح 
ييط    اليأالر  م  ذىف ال يم   ف ي ذجو   ط   ن زرا لعيـ  ا فف أ  طلو العنلن الي  ي يطز ج ف 

 ن فىط      طفلن إلل طد الق لن اليط نن جلف ال ا فف ف ال طح.

نقفد إل  اليقطجلر المفنلن الي  اي ذت  فالؼ  يقددة  م    رح ال رين اليايلملن ال زا رلن  
ال دلان  طج ط ف يلؼ يطنت انقيط طييط  م  ال ط ن الجزرلن ال قطزرة  ج لث ن  ظ ذلؾ اليفازؿ 

الي  يالر إل   ال ف   ل ط جلف انط لن اك مفجلن ف اليفلن ف ىف  ط يير  و الر ط ؿ الجزرلن ال  يمعن ف
يدرج  نطنلنط    يفظلؼ ال ط ن ي ت يف ع  ير   ط  ف اأنو يذللؿ زقفجطت يم   اك  طؿ ال ر لن 
   اآلفنن اك لرة   نمي    ع لف طت  نلن يجير ال اطىد ج فة أدا يط ف  لفلن ييفلنيط جيؿ  ط ي  مو  ف 

 إجداع  طلـ. 

ف لن ف الاقجلن  م  ف و ال زفص ف يؿ  ط لو اىيـ العنطف ال زا ر  جيزفلر ال لطة الل  د  
  لن ج  لطو  فى  ال فاالع الي  يطنت غطلجلييط ذات يقجلر  ف القطدات ف الي طللد ال  ملن  ف 
يزب    ف طد اليفلن الفطنلن   ل يننط ج يفلن أف ندرؾ  فافع الق ؿ العن  ال قرفض  لن ط نيأ ؿ 

ن  ىنط ال ن زات العنلن ذات اك طللب اليقجلرلن  أ  لف ن جغض النظر  ف يطرل يط ف أنط أ 
ا نطجط لن  الفالقلن   م  ف و ال زفص      لف إنو  ف الزقب اإلل طـ جيط ن ال فاالع 
الي رلدلن ف الي  أزجح اؽ يجلر  نيط إنيط لط ف ىذا را ع جطك طس إل   ي لن يفظلؼ ال ط ن 

الن طذج الي رلدلن ا يقراض ال ط طت    ييمؼ إلجراز ال ا فف  ج لث لي م  لنط  ف   ؿ جقض 
 .1لفن  دفف إ ططد الق ؿ العن  ىد و اليقجلر  ال ؽ

إف ال   ظ    ال ط ن اليايلملن ال زا رلن ىف  دـ يدرج  نطنلنط  م  اك طللب العنلن  ف ىف  
ىف  ط ايؿ  ط نم  و    ا نيجطب  فؿ أ مفب  ن  فا د أف يف يطت  نلن   ط لن ن ف يلطر  قلف ف 

اك ر الذ  نر قو إل   را طة العنطف ل  يفلطت اليم   لدى العرد  ف ال   ظ  ؛اجو  راغ    اك مفجلن
يذلؾ ىف يرا ع  نطنلنط    الق دلف اك لرلف ف  طزن  نيـ الاجطب  ف اك مفب الي رلد  الذ  يالرا 

ال عطىلـ الغلر    ف ن    الفالع  ط ا ي د  م  الر زلن    يالر  ف ال فاالع الي  ي  ؿ   من  ف 

                
  دار الاػػرفؽ  ال ػػطىرة/  زػػر  01  يػػطر القطػػطر  ا ػػطؽ العػػف الياػػيلم   مػػ   اػػطرؼ ال ػػرف الفا ػػد ف القاػػرلف  ط -1

 .32ـ  ص 2000
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ف نو جرفز "اليايلؿ  1ف ال طاقن أ ط ط      ملن إدراييط إل  ا الن: العيرة  ال ل ن  ال اطؿ 
جطل رفؼ" ف  ف ال ن ن طت ف   يمؼ اك  طؿ الي  ليلن ال  ال طح ف الي  ي  ؿ  فاالع 

 يا لزلن  جرفا  ف   ليط  ف ال ا فف ف ال  يفى.

إل  ا  يرا طت اكفل  لمعنفف اليايلملن ال قطزرة  ل يف ال فؿ جأف أز طجيط  ف جطلقفدة  
العنطنلف يطنفا ذف   فاىب  ر طف  ط ي فلت  فاىجيـ إل  ا يراؼ  ف لقفد ليـ العاؿ اليجلر    
الرلطدة  م  الرغـ  ف الظرفؼ ال ط لن ف الزقجن الي   ر جيط  قظ يـ  لـ ليف ايي طب ال جرة 

ليـ أ را ىلنط نظرا لقدـ ف فد أدن    ف طت ا  ي رار  طزن      ي قنط الذ  لقد ي جمو جطلن جن 
 لمق ؿ العن    دفدا.

ظير    ال ط ن العنلن اليالر  ف اليايلمللف  نيـ  ف نقرؼ  لريو     لف أف اك ر ال ؤيد  
ف  ف ا ي رفا أاجيفا ف أننط ن يؿ  لر اليالر  نيـ نظرا لقدـ ا ي رارلييـ لقدة أ جطب   يمعن  لي

أف دفا أ طللجيـ ال طزن الي  ا يعطد  نيط  ل ط جقد طملقن  ف العنطنلف اآل رلف  ف أفزمفا ي طرجيـ إل  
 ا  يراؼ الذ  انجا ت  نو   يمؼ الي طرب ال ي لزة    اليايلؿ ال زا ر .

 فا    جنطد لجنن العف فىنط  نيطرؽ إل  جقض العنطنلف    اليزفلر ال زا ر  ال قطزر ف ىـ  ف  طى
 :ال قطزر دا ؿ الفطف

 مسعود جساس:* 
 ف ال ط طت العنلن الاط  ن الي  يز ر جيط ال زا ر   ف  فاللد  دلنن    قفد) طدؿ(   طس 
ـ   اؿ القفدة إل     ط رأ و جقد إنيط و لعيريو الدرا لن جطل در ن القملط لمعنفف 1980 طلؼ 
 طزن ف أف لف طيو الزليلن ي د ليط ال يطنن ال ر فلن    دفر  ـ ألف يعرغ لميزفلر2007ال  لمن 

 القرض ف يذا لدى ال يم    م  الرغـ  ف لميو.

ذىب   طس    لف طيو الي  يطنت جدالطييط يزب    أ مفب "دلنلو" إل  أجقد ال دفد  لف  
  جدالييط نظرا ليأاره يف و إل  ال زج جلف أ مفجلف   يمعلف    يايل يو العنلن الي  يطنت ا ياراللن  

جػ"نطزر الدلف دلنلو" للالؼ ل  يو ال طزن جأ مفجو اليقجلر  يذلؾ  م  أ مفجو اكفؿ ف ىف  ط 

                
أيـر لطنزف   اليزفلر الاقج  القرج    م من  طلـ ال قر ن  ال  مس الفطن  لما ط ن ف العنػفف ف اآلداب  اليفلػت   -1

 .97  ص 1995
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يطيره ل  طيو ال  رلن الي  يطنت  ط ن اكلفاف الزليلن ين خ يعطزلميط  إف أ مفجو العرلد    اليايلؿ 
 .1ج نعس اك مفب ال دلد    ينعلذ أ  طلودا  ط  ط لذيرنط يذلؾ جطلعنطف " ملـ جفىطل " الذ  انيي

 

 
 الفنان مسعود جساس ـ شوارع الجزائر ــ

 *سم/ مجموعة خاصة X 30 50زيت عمى قماش قياس 
 

ي در اإلاطرة إل  أف أ مفب "  طس" ييؿ لد اي ـ جطك مفب الفالق  الذ  ل لؿ إللو العنطف  
يالرا ف   رج    ذلؾ نظرا لمي رجن العنلن الي  ل ر جيط  ط ن العنطنلف  ف   ؿ ال رفر جقدة  دارس ف 

 ف ال ط ن    طر ن أ طللب   يمعن    الر ـ ف اليمفلف لزد الج ث  ف  فاالع الدرا ن ف الي يف
  ف   ؿ ال  طر طت اليايلملن.  

اىيـ يالرا "  طس" جيزفلر ال لطة ا  ي ط لن ج  لطو  يعنف     لطين  زفليط جقلدا  ف  
الارارة المفنلن  م  الرغـ  ف غنطد لف طيو جطلقنطزر اليايلملن ال يجطلنن  دة اكلفاف ف الي  أ يـ 
ت ين ل يط     اطد   مو العن  الذ  ي يمؼ   ط طيو   ب نف لن الق ؿ  فىنط يجرز لنط لدرا

                
 )  طجمػػػن 2017 أ رلػػػؿ 18ليػػػو العنلػػػن  ػػػع العػػػف الياػػػيلم  ال قطزػػػر"   ػػػطلؼ ام   " جد  ػػػقفد   ػػػطس   نػػػطف ياػػػيل -1

 ا زلن(
*

 .زفرة  ف اكرالؼ ال طص جطلعنطف 
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ال زفرلف الاجطب    الي يـ      ط طت الق ؿ ف ا  يلطر اك اؿ ل فاد اكداد  ف  راا  ف أزجطغ 
 ف  ط طت أ رى لمي يف    اك لر  ف  فاف طييـ ف ي  ل يط جايؿ لف   جي رجن العنطف.

 سميم بوهالي:* 
لفطف   ف اجف  دلنن ال نطرة يذلؾ يطف  طارا      لرة العف اليايلم  ال قطزر دا ؿ ا 
ـ جج يرة  ظير  لفلو ن ف اليزفلر     ف  جيرة إ  أنو  اؿ يطفلر 1964 فلملن  05 فاللد 

ـ  م  1990ا زليو العنلن أيار  للمي ؽ جطل در ن الفطنلن لمعنفف ال  لمن ججطينن للي زؿ  نن 
 دلجمـف    الدليفر الدا م .

 ن  م  ال  لط ا  ي ط   ف الف ط ا يططع  ملـ جفىطل  أف ليفزؿ إل  ييفلنطت   ردة لط  
الذ  لقلش  لو  طزن ف أف   ن يجلرة  ف لف طيو ي  د الاراد ال اطر  ف اليطرل   ل دلنن ال نطرة 
الي  لقيجرىط  مي ن  فاالقو   أ  طلو يي ـ جطلفافح ف الج ططن ف ىف  ط  ينيط  ف ا ي ؿ  يطنن 

لف      لف أنو يف و    القدلد  ف اك لطف إل    لزة جلف أ  طؿ أ   و  ف اليايلمللف ال زا رل
 .1 قطل ن  فاالع ا ي ط لن أ رى ي يص جطلقط من ال زا رلن يذلؾ

فازؿ العنطف   لريو اليايلملن لق دلف  ف الز ف دفف ي ملو  ف ي نلن اكلفاف ال ط لن    جنطد  
 ف أزقب الي نلطت      طؿ   عردات أ  طلو العنلن ف ىنط يجرز لدرايو العط  ن    الي يـ جفا دة

اليزفلر جفزعيط غلر لطجمن لميز لح     طلن ال طأ   ف   ؿ أ مفجو ىذا ن د أنو لد أف د لغيو 
ال طزن الي  غدت ىفليو ال  لزة  ر ف و ف يزطفلره  ي ق  إل  يأيلد ن ط   يمؼ  ف اليفلن يزنع 

 ىفاده ذايلط ف الذات ال زا رلن جم  طيو العنلن ال طزن.

 

                
  2017 ػػطرس  24 ػػملـ جفىػػطل    نػػطف ياػػيلم   "فالػػع ي نلػػن اكيفارلػػؿ  ػػ  الياػػيلؿ ال زا ػػر  ال قطزػػر"  ج ػػيرة   -1

 )  طجمن ا زلن(
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 سميم بوهالي ـ حي سانتوجان

 *سم / مجموعة خاصة37X27ألوان مائية عمى ورق أبيض قياس 

 
 ف   ؿ جقض الي طرب الي  يطرلنط إلليط ليرادى لنط أف اليايلؿ ال زا ر  ل ر ج طلن  ف  

الينعلذ الز ن  ف ال يطن   ف   ؿ ال ؤارات الي  زط جت ييفنو  ف   ىذه اليراي لن الز نلن ف ال جرة 
لن ليط ف   يمؼ الرؤى الي  لد يط لنط العنطف ال زا ر  ف الي  يقيجر إل   د يجلر ي طرب  رد

جطل فرفث ال  م  ليؿ  نط ن ف اليراث الفطن   ةفطلدانقيط طييط  م  ال ايد القطـ الذ  لو زمن 
 جزعن  ط ن فيذا الي طرب القطل لن ال يجطلنن. 

ليف الي رجن العنلن جطل زا ر  م  ا ي ؼ   يفلطييط  فاد أيطنت  دلان أـ  قطزرة  طزالت  
 نيط   طل  يفر  زاؿ     طلن اجو العراغ اي طه الي طرب العنلن ف جقلدة نف ط  ط  ف ال  يفى ال ر ف 

اإلجدا لن ف ىذا را ع لقدة  فا ؿ ف لد ييفف نظرلن العف لمعف أ د  فا  يط  ليف اكيلد ىف أنو  ف 
ال ـز  م  العنطف إل طد الزلغن ال نط جن لي دلـ الناطططت العنلن ال  يمعن  ف  ين ف ف  ين أ رى 

 )ال  يفر(  مـز جيطفلر  مين اليذفؽ ال  طل . طل يم   

ف     قرض  دلانط ىذا  نيطرؽ إل    من  ف ال عطىلـ الي   زالت يايؿ نف ط  ف  
الاجطجلن  ل ط جلف الق ؿ العن  ف ال يم   الذ  ي يمؼ   يفلطيو ف الي  ي ي يط  دة  فا ؿ ا ي ط لن 

                
 .زفرة  ف اكرالؼ ال طص جطلعنطف  *
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 يـ الايؿ النيط   ف  ا فف اك  طؿ العنلن  ف ا ط لن ف ظرفؼ أ رى  رلمت    يالر  ف اك لطف
 ال  يمعن اك طللب ف ال دارس ف الي  ييأار       ميط جطلز ف  م  غرار ال يطف ألاط.

 هاشمي عامر:* 
-ـ ج دلنن   فط1959 نطف يايلم   قطزر ي زص  ن ن طت  ف  فاللد القارفف نف  جر  

ـ إل  ا لي طؽ جطل در ن 1981رة ف ىف  ط د قو  نن يلجطزة  يطنت  لف يو ن ف العنفف اليايلملن  جي
 نفات  م  ايطدة الدرا طت العنلن القط ن  04الفطنلن لمعنفف ال  لمن ف الي  ي زؿ  نيط جقد  افار 

ي زص  ن ن طت ف ز ر ن  ألف أجطف  ف   يفى  طؿ  ف الي يف      طؿ ي ززو  طزن جقد 
 ا ييطيو  ع  دة  نطنلف.الد ـ ال ف  الذ   لطه  ف ز   و ف يذا 

لقب الييفلف اكيطدل   لمعنطف دفرا ىط ط      لريو العنلن ال ط من  لث يقيجر  يرة ييفلنو  
ـ  م  1988جطلزلف  ف أىـ ال  ططت الي   ن يو الي رجن العرلدة ف ال ي لزة؛ نذير ىنط ي زمو  نن 

جيلف"  إل  ىنط  رج العنطف  م  ييفلف ايطدة  ف اكيطدل لن ال ريزلن لمعنفف اليطجل لن جطلقطز ن "
نع و أيار  ف طرلؽ ال  طر ن ف الي  ي يف   ليط  ف  رض أ  طلو     دلد الزطلفنطت الفطنلن 

 1ـ.1993ف ال قطرض العردلن ف ال  ط لن ف يذا نلؿ  فا ز  دة  م  غرار  ط زة  ي ؼ ال زا ر 

 درب لل لر  م  ؿ ال يطنن ال ر فلن إف أ مفجو ال قطزر    يايل يو العنلن  ينو  ف ا ي 
ف يذا را د ال ن ن طت ال زا رلن "را ـ" لل يد جدفره لعف ال ن ن طت ال قطزرة  ف ىف       نو "يّ طـ" 

اك ر الذ  لقي و إنيط و العن  الغزلر ف ال لـ  م  الرغـ  ف ف للنط ج دى زقفجن ىذا الي زص 
لطت الذ  لأ ذ  ف العنطف الفلت اليجلر  ع اليريلز    جنطد يعطزلؿ  ن ن طيو الي  ييزلف   ف ط جي م

  ف الز طرؼ اإل   لن.

                
1

   )  طجمن ا زلن(2019أييفجر  12ىطا    ط ر  " فار  ف  ف ال ن ن طت"    يغطنـ   
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 هاشمي عامر

  .*سم x30 25رسول الباي، منمنمة، ألوان مائية عمى الورق 

 
الجزرلن ال قطزرة  اإلنيط طتإف ال يأ ؿ    اليايل ت الي   طد جيط "ىطا    ط ر"  ف أىـ  

ف ى  يندرج ا ف ا  يداد العن  لفالع   طر ن  ف ال ن ن طت  نذ ال دلـ  لييفف ي م ن فزؿ  ط جلف 
 ط  طد جو ف  ط ظ  ملو  طج فه  ف اليايلمللف ال زا رللف للقط  جدفره ي رجن يأزلملن يدؿ  م   دى 

 ف ىذه الي رجن جيؿ   ؽ لجلف  ف  دى  اريجطط ىذا العف جطل لطة اللف لن لم  ي ع ال زا ر   للقجر
 جزلريو    جنطد   طللطت  نلن ذات أجقطد رف لن. 

 مفتاح زبيمة:* 

 فاف  15 نطف يايلم   قطزر  ف أجنطد  دلنن "ال غلر" جف لن الفاد  الي  ناأ  ليط جيطرلخ  
ه الذ  يطف ج اطجن ـ  يطنت جداليو العنلن جطرزة لمقلطف  طزن  لن ط يطف ييفلنو  م  لد أ يطذ1977

القط ؿ ال ؤار  لو ف الذ  أ ططه الا ن جطلنعس  لليف و  ل ط جقد زفب  دلنن   يغطنـ  لث الي ؽ 

                
 زفرة  ف اكرالؼ ال طص جطلعنطف. *
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( ي زص "ا يزطؿ الجزر " ألف جدأ  افاره    الج ث  ف 2002-1998ج قيد العنفف ال  لمن )
 1 جطلط العف اليايلم .

 
 مفتاح زبيمة/ دون عنوان

 2خامات مختمفة
 

ىذه العيرة يطف   ييطيو  ع   يمؼ الطمجن جطل قيد ف يذا جقض العنطنلف اآل رلف ال طنب     
اكجرز    ز ؿ  فىجيو العنلن ف يذا أ مفجو العن  الذ  لني   إل "العف الاقج " ف الذ   طفؿ  ف 

يؿ  ط    لو اليقجلر  ف ال ا فف ف يذا   يمؼ الد  ت اإلل ط لن الي  ينجع  ف  رلن اليقجلر  ف
لو زمن جطليراث ف القطدات ف الي طللد  ي ط ل  ظ ال يم   ال ياجع جطلا ط ن العنلن  طزن ال  ملن  نيط 

 .3يأاره جأ مفب العنطف "دفنلس  طريلنطز"

 رؼ  ف العنطف اني طؤه ل فاالقو جقنطلن ف الي  لقجت  ليط ال ط طت ال  ملن ال  يمعن  
يطل طراف ف ال نطد ف جقض اك اطب دفرا    جنطد  زفؿ لف طيو  ف الي  يرييز       ميط  م  

                
  2017 ػػطرس  24  الػػفاد    نػػطف ياػػيلم   "فالػػع ي نلػػن اكيفارلػػؿ  ػػ  الياػػيلؿ ال زا ػػر  ال قطزػػر"   عيػػطح زجلمػػن  -1

  زلن()  طجمن ا
 زفرة  ف ال   ف ن ال طزن جطلعنطف. -2
دل ػػ جر  15  أطمػػع  ملػػو جيػػطرلخ: 2012 ػػفاف  10زيرلػػط   ػػفار اػػلؽ  ػػع العنػػطف ال زا ػػر  اك ػػيطذ  عيػػطح زجلمػػن   -3

2019  http://zeribet-eloued.blogspot.com/2012/06/blog-post.html 

http://zeribet-eloued.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
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  من  ف الر فز الجرجرلن   نيط اكفاطـ ال  يمعن ف يذا جقض الر فز ال ريجطن جطلعف اإل     
ي ؿ ف ال جطب ف أايطؿ   ردة أ رى ف الي   طلر  ف   ليط الي م ؿ الف دان  لمقطدات ف الي طللد يطل

  الي  يقيس الجقد اليطرل   ف ال اطر  لم زا ر.

 فن التصميم و الطباعة: -1-2-4
نيطرؽ ىنط إل  أ د العرفع    العنفف ال ر لن  ف   ؿ الي دث  فؿ   طللن اليزط لـ العنلن  
ا ي ؼ أنفا يط  فاد أيطنت غرا ليلن أف يز لـ دا   ف  ط ال  ذلؾ  ف ر ـ يزللن   م   م  

اك طح اك  طـ ال ز  ن  ف ىف أ د ال لطدلف الي  يقرؼ انياطرا ن جلط    الف ط العن  جطل زا ر ل ط 
أ  ف لو  ف  فانب ال طجلن    ا ططد لل ن   طللن لألالطد  ف   ؿ يريلب القنطزر الجزرلن    

زفرة ف  ف ا ن ن ميط إل  ال  يفر    أ م  زفرة  ف  م   يس ذلؾ نم ح ي زلرا ادلدا ي طه 
يز لـ ال  لط ف ا  ينطد جطل طنب ال  طل  لمعاطدات ال عيف ن  طزن  ط يقمؽ جطل  ط طت ال اراد 

 ف ال دا ؽ.

دارة ال طط ن    لقفد ىذا الي زلر جطك طس إل  ن ص اكغمعن ال طللن ال ف ين ف يذا  اإل 
ي للر   ملطت يز لـ ال  لط ف الي  أفيمت إل  ال  طلس الجمدلن الي  يعي د جدفرىط اليعطدات ال ز ن 
لم ط  لف  مليط  ف  ف  طنب آ ر ل  ؿ ال فاطف  زدا  ف ال  ؤفللن  نقداـ ا ط ن اليغللر ف ا ىي طـ 

  ين  ـ جطك طس إل  ا ان أزنطؼ جطلف ط ال ار   ف   ؿ ا  ينطد جطل  ط طت ال اراد الي
 نيط ال  ط طت ال اراد الق ف لن  ال  ط طت ال اراد اليطجقن لم نا طت  ال  ط طت ال اراد 

 ال طزن جطل نططؽ ال ارلن ف ال ينلن.

لجدف  ف الزقب  دا الي دث    ىيذا  فاالع ف ىذا لقدـ يف ر ال طدة القم لن ال ز ن     
يز لـ ال اطر  لم  لط دا ؿ الفطف ليننط  نقط  جقض ال مفؿ    يفالؽ  طنب  ف  فانب ال

  طفلن لد ع   من ا ىي طـ ج  طللن يز لـ ال  لط ف الي  ن يرح  نيط: يف لن اك راد جارفرة ا ىي طـ 
جطل  ط طت ف ال  ط طت ال اراد ف ىنط لي ف الدفر ا ل طج  ل نظ طت ال  ي ع ال دن     يف لن 

ال  ارفرة اىي طـ الدفلن جيذا ال  طؿ  ف   ؿ يف لر اكغمعن ال طللن ال ز ن ف  ال يطف جطإلاط ن
 مؽ نفاد  جيط ن ال ؤ  طت الا ط لن لزد اليقرلؼ ف ا ىي طـ جيؿ  ط لو   لن جطل  لط ف  طزن 
جطل نططؽ ال ارلن   اط ط إلليط ا ىي طـ ج رل   ال قطىد ف ال ؤ  طت    ىذا الي زص ف يف لر 

 ال   ـ لمقططد ف اإلجداع. ال ف
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 م   يس يز لـ ال  لط  ايد يز لـ ال مز طت ال  يمعن ال فاالع ازدىطرا يجلرا     
اآلفنن اك لرة  طزن    ظؿ يف ع ال قط  ت الي طرلن ف ا ليزطدلن دا ؿ الفطف  نجط إل   نب  ع 

ال ز  لف الاجطب إل  ا  ييطؼ يطفر العير ال  طل      ف الي فلؽ  اك ر الذ  د ع ج لش  ف 
   يطفلر لدراييـ  ف   ؿ  نطلان اك يطر ف ي ملط الافد  م  ا ل طجلطت    الق ؿ ال ز ـ جنلن 
ي  لؽ الجقد الفظلع  ف ال  طل    لث يقيجر العيرة     ف اليز لـ  ف أىـ ال فا د الي  ف ب 

  لؽ اكىداؼ ال  طرة ف ي دلد العيرة  را طييط جفزعيط زفرة ذىنلن يط نن ف  ف   ليط ل يف ي
 .1القط ن لميز لـ

 لث لقيجر اليز لـ ج اطجن المجنن اك ط لن    اإل راج النيط   لزفر اليقط  ت الد ط لن  
يطإل  نطت الا ط لن ف الي طرلن  ف ىنط  ير ح اليعن  رة أ رى لزطلح  طنن العنطف ف   يفلطت إ ططيو 

  2 نلطت ا يزطؿ  ع اآل ر ف  نو ي  لؽ غطلن اليأالر  م  نع لن ال يم  جطكجقطد ال ليفلف لن ف ي
 طلق ملن إذا ىنط لل ت جطل يمن ف       ينطفؿ يؿ  ف لايغؿ      ؿ اليز لـ ف الذ  نم ح ا ط 
يجلرا  نو  يف يط ن ف اليرفلج دفف اإلل طـ ج فا د اليز لـ القط ن ف الي  لقيجر  يـ العيرة الريلزة 

  لن    يايلؿ يز لـ  ي طنس لمق ؿ النيط  .اك ط

 
Yacine Bouras, Logo design for utensils shop, 2019

*
. 

  

                
 .60  ص 2006 قيز  نطد غزفاف  ز يطنلن اليز لـ ال قطزر  دار د من لمنار ف اليفزلع  القراؽ   -1
 ػػ  ظػػؿ يينفلف لػػط ال قمف ػػطت  ف ا يزػػطؿ لػػدى ال ؤ  ػػطت ا ليزػػطدلن ال زا رلػػن   اإل ػػ ف فلمػػد  عػػطؼ   قطللػػن  -2

 .355  ص 2010-2009  07ن الفاد /ال زا ر(  القدد ) ط ق
 https://www.truelancer.com/portfolio/logo-design-130958                        زفرة   يج ن  ف ال فلع ا لييرفن : *

https://www.truelancer.com/portfolio/logo-design-130958
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إف ىذا اليف و العن  ال قطزر لد   ؽ  يطنيو العقملن  م  ال ط ن الفطنلن  م  الرغـ  ف  
لؿ    ال لداف ن ص الييفلف اكيطدل    م    يفى ال قطىد ف ال ؤ  طت ال يف لن ف يذا ن ص اليأى

الذ  لر ع جطك طس ال  ن ص الف ط ؿ ال طزن      ملن يغطلن ن ط اليقمـ ال لد ف اك اؿ  ف لف  
يؿ ىطيو ال قفلطت لايدنط نيان  نلن    ي رلر ال ططب العن  ف  فايجن إ يلطل ط الذفؽ القطـ ف 

أجد فا     لداف اليز لـ ال طص ل  راد  طزن فأف يؿ  ف العنطنلف اآليلن أ  طؤىـ ف غلرىـ لد 
 العن  ف الرل    طزن.

 وليد بوشوشي :* 
ـ  ف لقيجر  ف الططلطت الاطجن الي  يأارت جإد طؿ اليينفلف لط 1989 ف  فاللد القطز ن  نن  

 م  العف  ي زؿ  م  ايطدة  ف ال در ن القملط لمعنفف ال  لمن جقد   طر   س  نفات ا ف 
   طؿ اليز لـ الرل  . ال در ن   رؼ  نو ا ايغطؿ   

ظير ا  و    القدلد  ف اليظطىرات العنلن  م  ال  يفى الفطن  ف الدفل   م  غرار:  
ـ  جطإلاط ن إل   مي    ي ؼ 2013" ف الطجقن ال طد ن  ريلعطرلي  جيندفؼ 2014" ير طف العنفف 
ا ف   قلن ـ  ف ناطططت  نلن أ رى 2013( جمندف Leighton house Museum ليفف ىطفس )

 .1  طللر الي  أنا يط جطل زا ر لجؿ ى ريو ف ا ي راره جعرن ط

 Popال ف فـ جػ) ف الجفب  ف ا طؿ إ رل لط( "  لذير أف العنطف اطرؾ    ال قرض ال  ط   

art from north of Africa لث  رؼ ال قرض 2017"  فالذ  أللـ جرفاؽ العف جمندف  نن   
 نيـ: أ ؿ جف  فدلن ف ىاطـ لطفا "ال ف ططش" أجطف   ليط ىؤ د  ف  اطرين أرجقن  نطنلف آ رلف 

  فاىجيـ الاطجن الي  يقجر       ميط  ف إ يلطراييـ لميقجلر العن  ال طص.

                
ل زػػػ ـ الغرا لػػػؾ  AKAKIRيػػػطرلف الدفللػػػن   ػػػطفره  مػػػ   ػػػططؼ   نػػػطف  جػػػد اهلل    ػػػطللريزػػػرلح إلذا ػػػن  فنػػػت  -1

 ػػطرس  15 يػػطرلخ ا طػػ ع: 16:27 مػػ  ال ػػط ن:2018 ػػجي جر  28ال زا ػػر  فللػػد جفافاػػ   يط لػػو اػػف  ناػػرت  ػػ  :
 ـ:2019

. https://www.mc-doualiya.com/programs/hot-coffe-mcd/20180928-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8

A%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9

%82%D9%8A%D8%B1Akakir%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9

%81%D9%86%D8%A7%D9%86 

https://www.mc-doualiya.com/programs/hot-coffe-mcd/20180928-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B1-Akakir-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.mc-doualiya.com/programs/hot-coffe-mcd/20180928-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B1-Akakir-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.mc-doualiya.com/programs/hot-coffe-mcd/20180928-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B1-Akakir-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.mc-doualiya.com/programs/hot-coffe-mcd/20180928-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B1-Akakir-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.mc-doualiya.com/programs/hot-coffe-mcd/20180928-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B1-Akakir-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86
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 Shita/ وليد بوشوشي 

Matériaux divers, 272x136x170 cm (2014)
* 

 
 يح لو ال  طؿ أيار لميف ع لظير أ مفب "جفافا "  ملط      طؿ اليايلؿ الغرا لي   الذ   

   ي  لد أ يطره ال  لمن  ف ن يذير أ د أىـ أ  طلو الي  اطرؾ جيط ا ف  قطللطت ال ير طف ال طدس 
لمعف ال قطزر ف الي  يطف اقطرىط "الي نلن  ف ال ز ـ" ف ى  العقطللن الي  ا يانيط ال ي ؼ 

" )الين( ف الذ  Shita    "الق ف   الفطن  لمعف ال دلث ف ال قطزر   لث  رض   مو ال 
يا ف  يرا  لط لط لقيس الفالع ال لط   ف ا  ي ط   لع ن  ف ال  ي ع ال زا ر  الي  ي ق  إل  

 ي فلن اناغط ييط ف  اطيميط جطرل ن  النن.

 وليد دروش: *
ـ  ن يطلع أف 1987لقيجر  ف جلف ال   ؿ      طلو دا ؿ الفطف ف ىف اجف  دلنن الجفلرة  
يف يو العن   ف   ؿ أأ  طلو الي   ر ت  ف أطر ال ألفؼ    اليايلؿ ال زا ر   طزن  ط نمي س 

يقمؽ جنفا   اليز لـ  اك ر الذ  لنـ  ف لدرايو العط  ن    الي يـ جطل ط ن     لطؽ الق ؿ العن  
 دفف الييمؼ الجزر  الذ  يالرا  ط ل رج ال نيج  ف زلطغيو.

 

                
 .10  ص .FIC 2014الي نلن  ف ال ز ـ   La Tekhneé فزارة الا ط ن الزفرة   يج ن  ف: دللؿ   *
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 Chaise Le Trôneوليد دروش / 

Plexiglas, bois tourné, finition : feuille d’or et tissu matelassé. 

72 x 63 x 106 cm, 2013
*

 

  
ل يطز أ مفجو الذ  لزب     طنن  نفف ال د اكدن  جطلجقد  ف الييمؼ    اليز لـ ال طر    

ن  ظو  ف   ؿ   مو الذ  ل ينو ي  لؽ الم  ن ال  طللن ف العير ال ر لمعنطف  ف ىف اك ر الذ  
" )ير   القرش( الق ؿ الذ  اايغؿ  ملو ل دة  نن للظيره Chaise Le Trôneالذ    ؿ ا ـ "
 ـ.2014إل  الفا ين  نن 

 أمين بمكبير:* 
ـ  زافؿ درا يو    1987أ رلؿ  22 نطف يايلم  ف  ز ـ  ف  فاللد  دلنن يلز  فزف     

معنفف ال  لمن جطلقطز ن ألف ي زؿ  م  ايطدة    الي زص   طؿ العنفف الجزرلن جطل در ن القملط ل
ـ  يالرا  ط لييـ العنطف جطل طنب الدللؽ    أ  طلو العنلن الي  يي م   ظطىرىط  طزن    2006 نن 

اليز لـ الفظلع  الذ  أجطف  لو  ف إ يطنلطت   يطزة  ف اأنيط ر ع ال  يفى  م  الزقلدلف ال  م  
 .1ف الفطن 

                
*
 .12ص.، FIC 2014الي نلن  ف ال ز ـ   La Tekhneé فزارة الا ط ن  
 .07ال ر ع نع و  ص  -1
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 Table et tabouret Verda بلكبير /أمين 

Forex® laqué, finition vernis/Table : 115 x 80 x 35 cm. 

Tabouret : 57 x 30 x 35 cm (2014)
*

 

 
إف ال يأ ؿ    أ  طؿ "جميجلر"  ر طف  ط ليرادى لو   و ال رىؼ    يزط ل و الي  يجدف  

العنطف ف يدر و  ف   ؿ ال رؼ الي ملدلن إل  دلل ن إل   د يجلر  ف ىف اك ر الذ  لجرز ي رجن 
ال قطزرة    إنيط و العن  ف ىف  ط  ف اأنو الر ع  ف   يفى ال رؼ اللدفلن ألاط  م  الزقلد 
الفطن   ف يايؿ أ  طلو ألاط   من  ف ال يغلرات ا يزطللن ف اليعط ملن     لداف العف اليايلم  

 ال قطزر ال زا ر .

و ال  لمن ف الي  ي اؿ "ير لط ف ططفلن" ف الي  يطنت  ط ن ال اب يظير لنط أ د يزط ل  
أ ط لن    ييفلنيط جطإلاط ن إل  الط د الذ  ل لؿ لفنو إل  الجن   ع طج ن  علعن  ف العرنلش  أجف 
  ؿ   مو ىذا  ف إ يطنلطت الاطب ال زا ر     ي زص اليز لـ الذ  زافج  ط جلف ال داان ف 

ىذا ف ىف  ط نم  و    ان لطجلن ال طفط الي   ددت الايؿ النيط   لمق ؿ  ال قطزر    يايلميو
العن   يقيجر ي رجيو      طؿ اليز لـ   جفلن نظرا لقدة  فانب  ي ييط يؿ  ف الفظلعلن ف ال  طللن 

    أ  طلو العنلن ال  يمعن.

 

                
 .08  ص  ر ع  طجؽ الي نلن  ف ال ز ـ  La Tekhneéفزارة الا ط ن   *
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 :لحروفياالتشكيل  -1-2-5
ال يأ ؿ    اليايل ت ال رف لن الط  قلن لقدد  ف اليايلمللف القرب ف ال زا رللف  زفزط  

المفن  جيفظلؼ ال ط القرج   ف ىف  ط ل قميط  نيـ اكفا ؿ  ر طف  ط ل  ظ يف ييط إل  اليايلؿ 
ىنط ىف  اك درفا د  ف  آفجقلدة نف ط  ط  ف ف طد ال رف لن الي  يقن  جطل رؼ ف ال ط القرج     

"الييفلنطت ال رف لن    المف ن اليزفلرلن" ف ىذا ر ف ط إل   اف يط ليلطرات ال دارس العنلن لعظ 
إ  أف اليايلؿ ال رف   القرج  ال قطزر ج    ؛نالقطل لن  م  غرار الي رلدلن  الييقلجلن  ال رلطلل

  ط ظط  م  أ د أىـ ال فانب اليط ن أ  ف ى    طيطة اليفلن ف اليراث      طلليو الجزرلن لأل ن 
 .1الفا دة

 دا ييجع ال  طر اليطرل   لميايلؿ ال رف      ال زا ر ليف  ف   ؿ ب لجدف  ف الزق 
"   د جف  قلد  (1930)أجرزىط ليؿ  ف " دة    د" نلن  ج انط اطمقنط  م   دة ن طذج ك  طؿ

ليف اك  طؿ العقملن ف ال  ن  ( 1947"رالد لرلا ")  (1946)ف "   فب جف جمن"  (1935)ارلع "
( ف الذ  جرزلده  ارات 1951)     طؿ ال رف لن ير ع  قملط إل  اليايلم  "   د جفامل ن"

ف ىف  ط أىمو لليفف أ د أىـ ال ط طت   جقلنلطت ال رف ال طا     رلن لاليزف ال رف لن المف طت 
 .فرا د ال رف لن    ال زا ر اليايلملن ال دلانالعنلن    يطفلر ف إاراد ىطيو الي رجن 

 طت ال رف لن جا ليط ال ط  ف اليايلم    ؿ الق دلف اك لرلف  ف اكلعلن ال دلدة ل د  
ف ي نلن اإل راج ف أزج ت اكنظطر يي و زفجيط    رؤلن  طفات  ر فلن  طزن  ف  لث اإلنيطج 

ف أ ؿ    اليطفر  م  ال  يفللف ال  م  ف القطل    ىذا الن طح الذ  يطف نيل ن طجلقلن ف   يفد 
 ير   ن  ل  من  ف ال طططلف ف اليايلمللف ال زا رللف   لث يقيجر ىطيو ال  يفدات ج اطجن الفازع 

 ر    جرفز اليايلؿ ال رف    طزن    القار  نفات اك لرة.الرف   ف ال  طل   الذ  أا

 ط لمعت النظر    ىذه ال ر من ىف ظيفر ال فاىب الاجطجلن الي  أجطنت  ف ي رد  ير   
فايم   م  ال فا د الي  ليلن لميقجلر العن   ف   ؿ إيجطع  ني لن الي دلد ف ال لر ف ؽ  جدأ  ط 

زت  دة أ  طد  نيط اكيطدل لفف ف  نيط القزط لفف أجطنفا  ميـ  ف جقد ال داان  فجلف ىذا ف ذاؾ جر 

                
   ػػػفد اػػػطىلف  ال رف لػػػن القرجلػػػن: اليػػػفا س ف اإلاػػػيط ت  اليل ػػػن القط ػػػن ال ػػػفرلن لمييػػػطب  فزارة الا ط ػػػن   ػػػفرلط   -1

 .15  ص 2012
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 يطرات  ط  ن    اكداد  ف   ؿ أ مفب اليقجلر الذ  لرا     طللن ال رؼ القرج   ف نو  رات 
 ف فدىط ف  قمت ليط  يطنن    الي طرب العنلن ال زا رلن.

 

 
Yazid Kheloufi 

Al Tahrir square, hommage rendu aux révolutionnaires du printemps 

arabe, du Bouazizi a Khaled Said, (114 x 93 cm).
*

 

 

ي رجن العنطف لزلد  مف   ف الي  ي طات ف ؽ  ط  طدت جو نذير  ف جلف ىطيو ال فاىب الاطجن  
يعرد أ مفجو    الينعلذ فىف  ط   جطإلاط ن ال  اإل راجف طرؽ  اكداديلطرات  ط جقد ال داان  ف ي نلطت 

 طل و ال دلد     اك لرلليفف     ينو  ف ا ي د  رايب  طللن    اليايلؿ ال رف   ال قطزر  
ا فللن    ال درات العف اليايلم   ف   ؿ ا يغ ؿ ظرفؼ  زره ف  يطنو ف ىف  ط أاجيو جعط ملن ف 

 .1ال قطزرة لم رف لن القرجلنالعط  ن الي   طلرت اليغلرات ف الي مجطت ال دلان ف 
أعمالي الفنية تستمد قوتها من دينامكية » فؿ ىفلن أ  طلو  لث ل فؿ: ف ن يدؿ ىنط جي  و  

الساحمي  إسحاق أبيشاعر غرناطة و مؤسس مدرستها الفنية و التي اسميها أنا مدرسة "التتطين" 
المعروف بالطويجن، هذا العبقري الذي هندس المخيال الفني لمنطقة بأكممها ووجدت البيئة 

الى السودان الغربي..  األندلسالمناسبة لها بعد سقوط غرناطة مباشرة وانتقال مركز المعرفة من 
                

 http://www.caravancafe-des-arts.com/Yazid_Kheloufi.htmالزفرة   يج ن  ف ال فلع ا لييرفن :  *
  01  ػػػفد  مػػػف  ال غػػػر   نػػػطلؼ  اػػػرؼ   ػػػد ىػػػزاع  الي ػػػطرب ال قطزػػػرة  ػػػ  ال ػػػط القرجػػػ   دفف دار ناػػػر  ط -1

 .61  ص 1997اليفلت  

http://www.caravancafe-des-arts.com/Yazid_Kheloufi.htm
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الونية و الفن فمسفه هذا الرجل في تعاممه مع المادة وجدت طريقا لها بعد قرون الى المدرسة الكت
الجديد مع أنطوني غاودي وفيما بعد الى مدرسة رائد الحداثة في الفن التجريدي الغربي انطونيو 

 1«الحروفية ال تعنيني كمصطمح وجد كإسقاط غربي تصنيفي بحث  إذنتابيس، 

 المتمقي الجزائري و الفنون البصرية المعاصرة: -2

الجزرلن ال دلان  نيط ف ال قطزرة ف ج  يمؼ زلغيط ل ب  ملنط أف  اإللرار جطف العنفف  
ال  يمعن  ف المف طت ال  ندلن ف  ط إل  ذلؾ  ف أايطؿ اليزفلر اك رى    فطننط لد ناأت  نقزلن 
نف ط  ط  ف ال يم   الج لط )القطد ( نظرا لقدـ يقفده  م    يمؼ الزلغ ال دلدة ف يقمؽ ذىنو جيؿ 

 الي ملدلن   ط. ط ىف  يقمؽ جطل رؼ ف العنفف 

ىذا اك ر الذ  ططل ط نم  و  ف   ؿ ال قطرض العنلن ف   يمؼ اليظطىرات الي  ليط   لن  
ج لداف العنفف الجزرلن   ن د لط طت القرض أف العاطد الذ  ل ياف اإلنيطج العن   ييظن ج  طىلر 

ن  ظ يز رىط  ف يمؾ  يجلرة    اللفـ اكفؿ ف الذ  ل اؿ جطجلقيو لفـ ا  ييطح ليننط  ر طف  ط
 ال  طىلر الغعلرة    اللـف اليطل  ف ىف اك ر الذ    ل ع   م  اليالر  ف العنطنلف.

جطلقفدة إل  الزلغن اكفل  لمعنفف ف الي   ز ت ال  ي ع ال زا ر   م   دار يطرل و الغن   
لفاقليلف ال  لمن ف ج فرفث ا ط    ف   يمؼ ال اطرات ال يقطلجن  فى  العنفف الي    قت جلف ا

النعقلن  ف   ؿ   طلرييط ل  يعط ت الدلنلن ف الط فس ا  ي ط لن ف   يمؼ أايطؿ ال لطة 
ا  ي ط لن ال ايرين  ىذا ا ايراؾ الذ  لاـ    أ د أىـ  فانجو اي   ف أايطؿ العف الذ  أزجح 

    العف لدى العرد ال زا ر . اآلف ينفع  ف اكداد العرد  ف ىف  ط ل اؿ ين   نف لط      طؿ يم

أ يذير ىنط  اط   ف  فافع درا ن الز لؿ "ز زع  جد ال ؽ"  فؿ "ا يعطللن الاطلب  طافرا"  
 لف يطف ال ؤدفف ال  يعمفف ف ىـ  ف لايمفف لب الق ؿ العن  ل قمفف  ف ال يم    نزرا  ط      

لعن  لم يم   ف ىف  ط لقجر  ف ي  لؽ أداد جقض ال اطىد ف الي  يقد إارايط  إراد   ع الق ؿ ا
   ملن اليم   ف  دى يأارىط ف يأالرىط  م  ال  يفر.

                
 /https://yazidkheloufi.jimdofree.com: 2020أ رلؿ  04  أطمع  ملو جيطرلخ: 2020لزلد  مف    ب.ع   -1

https://yazidkheloufi.jimdofree.com/
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ليف    ظؿ  دـ ا ىي طـ ال ـز  ف   لع اكطراؼ     لداف العنفف الجزرلن  ال زا رلن   د  
لي رلد  ف دت ىفة يجلرة    يم   اك  طؿ العنلن ال  يمعن  طزن  ط يقمؽ جطلمف ن ال  ندلن    ا يط ا

الذ  لقيجر جقلد ال نطؿ     قظـ اك فاؿ  ف ال يم    ف ىف اك ر الاطن  الذ  نمي  و    آراد 
 ال  يفر الذ  لقجر  ف  يمو اليطـ ج اط لف الق ؿ ال  دـ.

إف ال رين اليايلملن جطل زا ر لط ت    جدالطييط  م  ي دلـ الذفؽ اكفرفج   طزن    ظؿ  
جدفره ا يغؿ الناطط العن       طفلن ينفلر ال  ي ع ال زا ر   ف   ؿ  ا  يق طر العرن   الذ 

الجقاطت ا  ياراللن الي  زارت الفطف    اكرجقلف  نن جقد ا  ي ؿ  جطإلاط ن إل  ا يغ لو    
 الزلنن أف ي  لد زفر أ رادىـ أف ي دلـ  آارىـ.

فرطن    اليأار اليجلر جطليلطرات ليجلف لنط  ف   ؿ ىذا جأف ال ط ن العنلن ال زا رلن  ي 
اكفرفجلن  ىذا اليأار الذ  لو يدا لطيو اليجلرة  نذ  ل د المف ن ال  ندلن ف يذا فلفج اكلفاف الزليلن 
إل   طلـ اليمفلف ف  نو اليقطلب ال رلع لم دارس ف اليلطرات العنلن الغرجلن      لف أف جداليو فاىلن 

طب لد ليفف أى يط يمؾ ال  طر طت العنلن ف ؽ لفا د اكيطدل لطت ل  ي قنط ف ىذا را ع لقدة أ ج
 الغرجلن.

 نرى أف  ؿ أفا ؿ العنطنلف ال زا رللف لد اني جفا إل   دارس  نفف غرجلن جطلفطف أف  طر فا  
العف     را ـ ال ق رلف  فلد  طى ت ال دارس الغرجلن    العنفف    إر طؿ جقاطت  ف العنطنلف 

 ف ال طرج لنيؿ الي رجن ال طر لن       ميط للقفد ط جيط  ياجقفف جعير  ن  غرج .ال زا رللف ن 

ىذا ال دلث   ل نقنط جطل فؿ أف ىنطؾ امن  ف العنطنلف ال طجقلف فراد ال عطظ  م  العنفف  
الي ملدلن ف ال رؼ ف يذا   ن أ رى  قت      طفلن  نيط إل   مؽ ىفلن  نلن  زا رلن   ن ين مخ    

نجيط  ف ال  خ ا  يق طر     اليزفلر ف ير خ للـ اليفلن لدى الاقب ال زا ر  ال  ط ظ ف ى   فا
 ال لـ الي   طفؿ ا  يق طر العرن   ط  يط  ف   ؿ ا ىي طـ جطلناطط العن  دا ؿ الفطف.

ىنط لجدف لنط العنطف لي  ص دفرا زقلجط    ىذه اإلايطللن   ط جطلنط جطل يم   نع و ف الذ   
يطلت  ملو يؿ ىذه ال يغلرات   أزجح ال يم   ج ط ن إل  إ طدة يأىلؿ  ي  ل يطلع جدر ن أفل  ي

  طر ن  ي يو ي يم   فاع لمعنفف ف نو ي يمؽ لو ي طرجو ال طزن ف نو إ يطنلن يأفلؿ اك  طؿ العنلن 
 ق ؿ العن .ال دلان ف ال قطزرة  م   د  فاد ف ىف اك ر الذ   ل قمو ارليط  قملط    ي دلـ ال
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لي    نيفؿ اك ر يالرا   ايمن يم   العنفف ال قطزرة لل ت  ايمن العرد ال زا ر    ط جؿ  
 م   د  فاد  الغرج  القرج  ف ى   ايمن  طل لن  ف ىذا  م  الرغـ  ف أزفليط الغرجلن  طل يم  

يطرة جمطؼ ف يطرة أ رى  قيط  أ طـ الع فات    ي طرجو ال  طللن  ليقط ؿ يالرا  ط لفا و نعس ال زلر
 جقداد زرلح.

لياح لنط ىنط زقفجن اليم    ند العرد ال زا ر    ف نط لن يقيجر   يمؼ الزلغ الي  يأي   
 مليط العنفف ال قطزرة غرلجن  ف ذفلو ف  ط ألعو      يمؼ الط فس الي   يدىط ف  ط ى  إ  نيطج 

الز ن  ال ي طرب ليمؾ الزلغ أف ا ي طىطت ي ملد لمغرب  ف ف نط لن أ رى  يف  يأار جطلييطجع 
 ال قطزرة  ف الي  يالرا  ط ي دـ لم  يفر  ط ىف غلر  يفلع.

 ضرورة إخضاع المتمقي لمفنان و إخضاع الفنان لممتمقي: -2-1
لد ي يمؼ العنفف الجزرلن ال زا رلن  ف  المييط القطل لن    أ مفب اليقطط   ع  فاالقيط  

 ي  يقطن   م    يمؼ اكزقدة ف ىف اك ر  اكفل  طلاطنلن  داالن ف ليط الزمن ال يلنن جطل داان أ ط 
رغـ  ف اايرايي ط الذ  يطف لو اكار الجطلغ    اي طع الع فة  ط جلف اإلنيطج العن  ف ال  يفر  م  ال

    الاطجت الا ط  .

ايؿ  فلؼ ال يم    ف الق ؿ العن  ف يؿ  ط ل لط جو  ف  قؿ أانطد ال اطىدة إايطللن يجلرة  
ططل ط أرلت العنطف    ال طا  ف ىف  ط نع ره جغلطب "  طللن اليم  " ف الي   ف اأنيط الر ع  ف 

 ن ف ال اط لف أف  لطلطييط    أ فأ اك فاؿ.   يفلطت اإلدراؾ لدى ال يم   الج لط ف الفزفؿ جو

   ىذا الفلت يطف القطلـ لايد ي ف  يجلرا    القزر ال دلث ي م   ف   ؿ الافرة اد  
ال  طيطة    العف فى  الي  لـ ي د  يطنط ليط    ظؿ إدراؾ القطلـ لميغللر  فىف اك ر الذ  أدى إل  

ال س ف الذىف      لع ا ي طىطت العنلن الي  ي طفؿ يطفر دفر ال اطىد أف ال يم   ف ا ياطرة 
 إاراؾ ال يم      الق ؿ العن .

ل د يطف لزا ط  ملنط يعنطنلف ف جط الف     لداف العنفف الجزرلن يا لع ال  يفر  م  ارفرة  
إجداد ي طؤ ت  فؿ إنيطج العنطف ف  جذا لف ييفف     زب أج دلطت ير  ن ف يأفلؿ   مو  ف ىف  ط 
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ط د  م  لرادة النطيج العن  ف للس  يـ  فاف و   ط  إف   ز  ف يم لنيـ أج دلطت ال رادة  عنو ل 
 .1ىنط   لري   إل  در ن ال يطجقن

 ف جلف اك جطب الي  يقلؽ   ملن اليم   لدى ال يم   ال زا ر   نذ الزغر ى  ا ي طر  
قمف طت ال فايجن لميطفر اليينفلف   الذ  لزط ب ال نطىج اليرجفلن ال يقطلجن ل طدة اليرجلن العنلن ليـ ال 

العنفف الجزرلن جغض النظر  ف يايت الجرا ج الي    ي دـ ال ط ن العنلن الفطنلن أف  ف   القطل لن 
اطنلط   لث   ل يف الفزفؿ جطل يقمـ إل  أج دلطت يذفؽ الق ؿ العن  ف نو لراديو    ظؿ   ملن 

 ي دلـ ال طدة. اليم لف ال  طر ن أانطد  ط طت

ىذه ال ني ن ال يق دة ليط أارىط اليجلر  م  إجداع الطعؿ     را مو اكفل   يالرا  ط ن  ظ  
نعفر ال يقم لف  ف ال طدة ف رؤلييط  م  أنيط  طدة ير ليلن ج ين  لي زر لدرات ال يقمـ    ا ط ع 

ن   ي زلؿ  قر ن ف   ليطفلر  م  جقض اك طللب ف الي نلطت ف   طر ييط   ط  ف أ ؿ نلؿ الق  
 ال درات ال  لن.

نقفد ألاط إل  غلطب لنفات ر  لن يقن  جيؿ  ط لو زمن ج  طؿ العنفف للاطؼ ي قفؽ آ ر  
    لط  ن  قفلطت   ملن اليم   لمعرد ال زا ر  ف ىف  ط لقيس غلطب  ارفع   ل   ييعمو الدفلن ف 

    ف يذللؿ اإلايطللطت ال طزمن جلني ط  م  ن ف أج دلطت.الذ   ف اأنو القنطلن أيار جطلعنطف ف ال يم

ييفرط ىنط ألاط ال  قلطت ف النفاد  العنلن جطل زا ر ف الي  يد   الد طع  ف   فؽ العنطنلف  
ف ىف  ط   نم  و  م  أرض الفالع  ط  دا ال طنب الذ  ليقمؽ جإلط ن ف ينظلـ اليظطىرات العنلن  ف 

فطنلن لـ ي د ليط ال يذفؽ ال ـز لييفف ى  اك رى يجفاجن لقرض   قطرض ف زطلفنطت  يفلن ف
 اك  طؿ لغرض ا  ي جطؿ   ط دفف  را طة   يفلطت اليم  .

إف أ د أىـ رفا د العف ال دلث ى  الرغجن    ي ر ال  ط طت جلف ال  طىلر ف الق ؿ العن    
 ملو ف ىف  ط نمي  و    أ  طؿ القدلد ف ىف اك ر الذ   طفؿ العنطنفف  نذ ن ف أرجقلف  نن اليريلز 

 ف ي طرب العنطنلف ال زا رللف ف ىف  ط  قؿ  ف ال يم    م  لميو لي طفب    يالر  ف اك لطف  ع 
 المغن اإلجدا لن لمعنطف.

                
دار النيان   01ط  قـ  جطس  ال س ال  طل  ف يطرلخ العف "درا ن    ال لـ ال  طللن ف العنلن" نرافلن  جد ال  -1

 .290  ص 1998جلن  جلرفت  القر 
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 أزجح العنطف    فلينط ال طل   رلزط  م  اد انيجطه ال اطىد  ف   ؿ طرح لاطلط  عيف ن  
عت نظر ال يم   ف   طفلن إ اط و لمق ؿ  ف   ؿ  عردايو ال يفنن لمايؿ العير ل طفؿ  ف   ليط ل

النيط   لمق ؿ ال  دـ  ليف اكيلد ىنط أف ال اطىد  لج   جقلدا نف ط  ط  ف  يـ الق ؿ العن  نظلر 
  يمو ججقض اليعطزلؿ  ف يطرل و ف ىف  ط لنقيس جطل مب  م   يـ الد لن ال طزن جطلق ؿ العن . 

 إستطيقيا الصدمة في التصوير الزيتي الجزائري المعاصر: -2-2 
اك ر اكيلد أف  ايمن اليم   يقد  ايمن   طللن ليط  يفنطييط  م  ا ي ؼ النزفص  فاد  

أيطنت جزرلن أـ غلر جزرلن  اىيـ جيط الدار فف ف الن طد      ؿ العف ف الجط الف      طللطيو ف ىـ 
 الق ؿ العن  ف   طفلن ا يلقطجو.لقيجرفف يذلؾ  قنللف ج اطىدة 

جطلقفدة إل  اليزفلر الزلي  أف ال ط طت اك رى  ن د أف ظفاىر الفالع ينقيس  ف   ؿ  
لل ي  الايؿ ف المفف الذلف لقجراف  ف فالقلن اكالطد  فى  ىنط ييقجلر  ف زعطت ال ظطىر 

ادات ال يم   نع و الذ  اريجط ال طر لن ف اك ط لس الي  ل يف أف يزدر  ف العنطف الذ  ل طي  إر 
 .1 ع ال زفر لم لطة  م  ا ي ؼ  فانجيط

 ف أيار الزلطغطت الي    (Abstract Expressionisme)لد ييفف اليقجلرلن الي رلدلن 
يأي   مليط المف طت الزليلن    الف ط اليايلم  ال زا ر   ف ىف  ف لم ط ل طؿ  نو أنو ذات زمن 

  ليف 2ال لـ اليايلملن اك رى كنو غطلجط  ط لقجر  ف اك ط لس ف ا نعقط تجطلمفف أيار  ف جطل  
ىذا النفع  ف العف الذ  ليزؼ    اليالر  ف  فانجو جيفزلعطت ال  فاف لن ف ال ايملن ف   ليو 

 أ لطنط جطليم ط لن    اكداد يالرا  ط ل جب زد ن لدى ال يم   القطد .

ايلؿ الزلي  ن  ظ يليطف ال اطىد     اطد الق ؿ العن  للس ىنط ف    ىذا الن ط  ف الي 
اليليطف الفا   جؿ ىف يليطف ال لرة الي  ينـ  ف ف فد  دـ  يـ لمق  طت ف الر فز ال يا نن    

                
  أ ػػػس  مػػػـ ا  ي ػػػطع ال طري ػػػ  اللنلنػػػ   يػػػر:  ؿ ال طاػػػطن  دار العراجػػػ   جلػػػرفت  ف آ ػػػرففأف ن ػػػلط نليػػػفؼ   -1

 .93  ص 1981
   ػػػد  مػػػ   مػػػفاف    طللػػػن الزػػػفرة  ػػػ  الر ػػػـ القػػػطل   ال قطزػػػر يلػػػطرات  ػػػط جقػػػد ال دااػػػن أن فذ ػػػط    مػػػن القمػػػـف  -2

 .232  ص 2013  ) ط قن جطجؿ/القراؽ(  القدد اكفؿ  31  ال  مد اإلن طنلن
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الق ؿ العن  نع و  ف ى  الي  يزب     مـ ال ل لفلف لط الذ  لقن  جطلقمفـ المغفلن ف غلر المغفلن 
 .1ر" جاـ  مـ اإلاطرة إل  اليؿ ف أف الم طنلطت  ط ى  إ   زد  نوالي  ألدىط "د   ف ل

إف اليايل ت الزليلن اليقجلرلن لد  طدت    جقض  فانجيط  ف  م عن العف اإل     الذ   
لد ف إل  الف دانلن  ف ىف اك ر الذ  نم  و    ا جيقطد اجو اليم   ف ي  لد د  ت العف 

لر ف طت ال زلن ف يذا اليايل ت ال  فرة الي  ينطف  ي ت الز ر ن ف اإل     الي  نم  يط    ا
 .2  يمؼ الزنط طت الي ملدلن

 م   يس اليقجلرلن الي رلدلن ن د أف المف ن ا نطجط لن أف الفالقلن  م   د  فاد ياد إلليط  
   ف اأنيط ال  يفر نظرا ل اطريييط لو جقض ال فانب ا  ي ط لن الي  لقلايط ف ى  ال فا ـ الي
 ي  لؽ   ملن اليم   أيار  ليف يج   ىذه الق ملن   زفرة ا ف نظرلن   طللطت اليم  .

لر ع ىذا اليعط ؿ  ط جلف العنطف ف ال لـ اليايلملن ال يا نن    النطيج العن  إل  الج ث  ف  
 ع الفزؼ   جؿ الي ملؿ الجنلف  ف ذلؾ ا ي طدا  م  اكايطؿ الي  ين ج الق ؿ العن  ف   طرنييط

الدا م  لمنص ف ىف  ط جإ يطنو ي  لؽ ل  ن  ط جلف اكايطؿ ف ال دلفؿ ال ط   ف الق لؽ إل ططد 
 لرادة  لدة  ف   ؿ الين ؿ  ف لل ن إل  أ رى.

لنيج  ف آللن ا ني طؿ  ط جلف ال لـ اليايلملن ف الي رجن ال  طللن الي  ليط   لن جطليذفؽ العن   
  ليف نأ ذ يذلؾ جقلف ا  يجطر لدرات ال يم    م  3ال  طل    ب رأ  " يطنط" ط ل    ال يـ 

يفللد العط ملن الي  لزدر  نيط ال يـ الي  يافجيط   من  ف اليع لرات الي  ي لز   ملن اليم   ف ىذا 
 جطلقفدة إل   دـ ينجؤ ال اطىد   ج ط جطل طنب الذ   ل مب لو ال يقن.

   المف ن الزليلن ال قطزر انقداـ ال ؤر لف ف يذا الن طد العقمللف  إف  ف   ججطت ىذه الزد ن 
ل  طر ال رين العنلن ال قطزرة دا ؿ الفطف  ط  دا العنطف ف اليطيب "إجراىلـ  ردفخ" ف الذ  يطرؽ    

                
 ال ا ػؼ  ؤ  ػن الغرجلػن(  الا ط ػن  ػ  ال ػل لفطل لن فا ي طىػطت ال ل لفطل لن )اليلػطرات ا ي طىطت ال  داف     لؿ -1

 .39ص   2010  القرج   ال غرب
لما ط ػػن ف العنػػفف ف اآلداب  اليفلػػت    علػػؼ جين ػػ     طللػػن العػػف القرجػػ    م ػػمن  ػػطلـ ال قر ػػن  ال  مػػس الػػفطن  -2

 .61  ص 1978
 .146  ص 2000   01   ف    د  طلن  ال لـ ال  طللن    العنفف اليايلملن  دار العير القرج   ط  -3
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 ؤلعطيو إل  يطرلخ اليايلؿ ال زا ر  ال قطزر جطإلاط ن إل  اك يطذ "  نزفر  جرفس" ف  طجف طت 
  ف فزارة الا ط ن ف لمن آ رفف. ف  نطالر

    لف أف ال طمع  م  جقض ال ؤلعطت اك رى ف إف ف دت نظرا لا يط  ل  ظ أنيط  
  رد دللؿ فزع  لمعنطف ف  لريو الذايلن   ط دفف الييطجن  ف  دلف ت أ  طليـ أف اليف يطت العيرلن 

 الي  ايجقفىط    ن ج  زفؿ إنيط يـ العن .

  ف أ رى  ف  ججيط إططلن  يرة ال  فد الي  يايدىط ال ط ن الن دلن العنلنإف ىذه ال قفلطت  
ف الذ  ليرافح  ط جلف ألف يي ف   دفدلن ال  يفر ال يم   الي   ر طف  ط ي يع   ع ال فؽ العنلن 

 نطنلف ف  يي لف ج  طؿ اكدب ف العنفف ف  دد  ف الزفار الذلف لي فلفف جقلفنيـ دا ؿ  اطدات 
عنلن ال  يمعن  ع إ ططد اراد لد ييفف       ميط غلر  ؤ  ن ف ي يند إل  القفاطؼ ف اك  طؿ ال

 النظرة ال  طللن ال ط لن لم قرفاطت.
 

 التمقي: مفهوم -3
  ل ع   ملنط أف نظرلن اليم    ف أىـ ال نطىج الن دلن    درا ن ف يف لو العف الجزر   

ي ينت  ف ا ييطؾ  يطنييط    العف اليايلم  ال دلث ف ال قطزر ف ن ده   م  الرغـ  ف  دااييط   د 
ال قطزر  قط ف ىف نعس اك ر لجطل  ال نطىج الن دلن اك رى  ليؤ س جقدا   طللط    الق ملن 
اإلجدا لن  ط جلف  يفنطييط ف  نو الياؼ  ف  فاىر اك  طؿ العنلن  ند يع لرىط ف يأفلؿ  اط لنيط 

 ل يم  . ف   ؿ اليريلز  م  ال  يفر ا

ف لإلل طـ أيار ج طىلن اليم   يطف لزا ط  ملنط الر فع إل  ال عطىلـ القط ن  فؿ ال زطمح  
 لمي يف  نو    أج ط أايطلو المغفلن ف العم علن.

 مفهوم التمقي لغة: -3-1
جِِّو َيِمَ طٍت َ َيطَب َ َمْلِو ِإنَُّو ُىَف لطؿ اهلل يقطل : ]  ـُ ِ ف رَّ ـُ )َ َيَم َّٰ  آَد  1([37اليَّفَّاُب الرَِّ ل

                
 .37 فرة الج رة  اآللن  -1
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 د لن النص ال رآن  ىنط ليم ن " يم   " ىنط ينجو إل    من اإلل طدات ف اإلاطرات الي  ي ططب نع لن 
ف ذىف  لدنط ادـ  ف   ؿ النص  ف لياح لنط جأف ال راف اليرلـ ا ي د  طدة اليم      ن ؽ يقجلر  

 جقض ال قط ـ. ف لـ ل ي دـ  طدة "ا  ي جطؿ" ي ط ينطفليو

 طد    ل طف القرب أف اليم   ج قن  ا  ي جطؿ   لث ل فؿ اجف  نظفر: "  ف ليم     ف  
  1أ  ل ي جمو"

ج قن  يمؽ  ف ل طؿ:  (Reception)أ ط    ا ن ملزلن  طدت  م  الن ف اآلي : " 
(Receptive) :أ   يمؽ أف   ي جؿ  ف ل طؿ (To receive)  "2أ  ا ي جؿ  يم    أ ذ 

ىنط ييرادى لنط د لن  طدة اليم   ف  طدة ا  ي جطؿ    المغن  م  الرغـ  ف ااي طلطيي ط المغفلن  
    النص أف الزفرة  فذلؾ   ب ال لطؽ الذ  يأي   ملو. 

 التمقي اصطالحا: -3-2
" نظرلن  إف ىذا ال زطمح ال دلث لندرج ا ف زعن النظرلن  أ  إف اكزح    ال فؿ 

اليم  "   لث يقيجر   ملن اليم    ف  ال فا د ف ال جطدئ النظرلن الي   ر ت انياطرا يجلرا   ؿ  يرة 
ال جقلنطت ف ىف العير الذ  يجنيو  در ن "يفن يطنس" جأل طنلط   لث لقد ظيفرىط اد اليلطر الجنلف  ف 

  3 دلن.الفزع  ف  نو اليف و ن ف ال طرئ يقنزر أ ط      الق ملن الن

ليجلف لنط ىنط أف  زطمح اليم   أف   ملن اليم   ييؿ ليط اريجططي ط  ع ال  يفر ف يذا النص  
 فاد أيػطف أدجلػط أـ  نلػط   ػب  ػلطلو ف   طفلػن يأفلمػو  ف الفزػفؿ إلػ   ػفىره ا ي ػطدا  مػ  الق ملػطت 

 الذىنلن ف الذفللن.

 

 

                
  دار 01ط  ) ػػطدة ل ػط(  يػػح:  ػط ر أ  ػػد  لػػدر  08  ػطؿ الػػدلف أجػف العاػػؿ    ػػد جػف  نظػػفر  ل ػطف القػػرب  ج  -1

 .685  ص 2005الييب القم لن  جلرفت  لجنطف  
 .365  ص 1996  دار القمـ لم  للف  جلرفت  08إن ملز   ط -رف   الجقمجي   ال فرد  لط فس  رج  -2
  ص 2001القرجلػن  ال ػطىرة   اآل ػطؽ  دار 01  لر  قلد   طز   لط فس  زطم طت الن د اكدج  ال قطزر  ط  -3

145. 
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  التاريخ الفكري لنظرية التمقي: -4
  اإلرهاصات: -4-1

  يغن   ف لدـ  ذفرىط الي  يقطلجت  ع ال اطرات ال طج ن ف ل يف إف  داان ىذه النظرلن  
 لث ف دت    اكدب اللفنطن  ال دلـ اىي ط طت  طزن  ال فؿ جأف  ذفرىط ذات أزفؿ إغرل لن 

 جطل يم   ليف ف ؽ  جطدئ ف أ يطـ   يمعن  ف النظرلطت ال دلان الي  نقر يط.

أزفؿ ف يطرلخ نظرلن اليم    جر اليطرلخ ال رفر ج ط  طدت جو إنو  ف ال ـز  م  الجط ث     
اليفازملن   لث لقيجر   رلن "ال ع طط لفف" ف ى   رلن يطنت ليط اك ج لن    ينطفؿ الق ملن

جأف ال يم   ذف  ز لـ ىذا ال ذىب العير  العم ع  ىفف   )Centurion le Longin("لفن لنفس"
 جد  نو أف ليفف  ط قط  ا ي طؿجأف يؿ  معفظ ىف      ل يو  ا يجطر أف ا ي طدهع  زدفج  م  فا

 .1اليطـ لم يم   اإللنطعلمجنلن الي   ف   ليط لي  ؽ 

الاقر"  لث ينطفؿ  ط أطمؽ  ملو أف "أر طف" لـ لي طىؿ ىذا الن ؽ     ؤلعو " ف  لن ؿ ألاط 
"  فى  الفاقلن الي  يقد أ د   ف طت ا ند طج اليم  ف اليطـ لم يم    ع الق ؿ اليطيلري  لن "
ي  طامن جلف ال  طيطة ف    ي  لؽ اإلليطـ ف ىف  ط لقيجر  ىذه ا يند "أر طف" إل  طرل يوالدرا    

 .2طجلق   م  اليفال  اآل رالطجلقن جفزعي ط  طل لف أ دى ط ر ز  ف 

ف الي  اىيـ جيط  اليم  ( اليطيب ػ ي لط جق ملن اليم  )النص ػلقؿ ا الن القنطزر الي   
 ف ى  الا الن الي  ينص  م   3 ف ال فا د الي  يأارت جيط نظرلن ا  ي جطؿ اكل طنلن"أر طف" 

 ي  لي يف ىذا اك لر )ال م  ( ليي طا   ع ط فس ف  قي دات ال يم    لدرات الجطث ف فب يطفلر
   ب  لطؽ ال قي د ف الط س.   يلقطجو يـ الر طلن نظرا   ف 

  طلقطلـف يفللد أف إنيطج ال قن   ا لدفلف لطا ف ا يرا طت  ىذا ال لطؽ الذ  لي طا  
  من  ف  لث لالر اكفؿ إل  إل  يف يلف اانلف  لم لـ الد للن    يأفل يوأ ط نط  طاع  ن طن اإل

                
 .12  ص 1997 ا ل طىرة  01ار نطظـ  اكزفؿ ال قر لن لنظرلن اليم    دار الارفؽ  ط  فدة   -1
 ال ر ع نع و  نعس الزع ن نع يط. -2
ف يراانػػط الن ػػد : درا ػػن  ال دلاػػن الغرجلػػن   ػػفد  جػػطس  جػػد الفا ػػد  لػػرادة الػػنص ف   طللػػطت اليم ػػ  جػػلف ال ػػذاىب  -3

 .45  ص 1996  طرنن  دار العير القرج   ال طىرة  
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دـ ف فد الايؿ جفزعيط يلطنط غلر الرغـ  ف  ال  ردة ف الي  ييفف ال لـ  زدا  نيط  م  الزلغ 
 .1فالع  م فسلن ييرادى لنط  ف   ؿ ال رفج جطل لـ النطي ن  ف الي رلد الذ  لقجر  ف  ر    فالاطن

 (Gotthold Ephraim Lessing)"لل لنج"  ه النظرلن الي  يقيجر  ف يع لراتإف ىذ 
ل  ف ت "أر طف"  فؿ  يرة اليطيلر الي  لياح لمدارس  دى اىي ط يط ال جير جقنطزر الق ملن 

" يأف أر طف لرلد جنظريو ىذه ل يم     لث يجدف يع لرات "لل لنجف  م  ف و ال زفص االيفازملن 
م  ال اطىد ال طص  أف ل فؿ ل  من الن طد  ف جقده أف الق ؿ العن  أف اكدج   م   د  فاد لو يأالره 

 أف ال يم   جايؿ يجلر.

 األصول: -4-2
فى ط  ،(Wolwgang Iserف" فلعغطنغ إلزر" ) (Hans Robert Jaussلقد "لطفس" ) 

اكل طنلن  ف أجرز الذلف طفرفا نظرلن اليم    ف  لث أى لن  "يفن يط ف"   فجطف  م   در ن 
ف ط ؿ اإل  ـ ال  طىلرلن     ط ل ص ال نعقن ف   من اليأالرات الي  يطرأ  م  اك راد  ف  لث 

 .2طرل ن ا ي داـ ىذه الف ط ؿ إلاعطد ال يقن ف الجي ن  ليط

 يط  م  ريلزيلف أ ط ليلف  ف لفا ف الدارس لنظرلن اليم    ر طف  ط  ليجطدر إل  ذىنوإ 
اكفؿ  قر   يي م  أ يطره     زب العم عن الظطىرايلن الي  يقيجر ال جطلن    نط لن اكزفؿ  

  ف اكزؿ الاطن  ظيفرىط ف ىف اك ر الذ  نمي  و    يف و ز  ط يط  م  غرار "لطفس" ف "إلزر"
   ف ن طد  در ن  نلؼ  جنلفلن جراغ.فالف لفث" ن د  ي امو   ط ن  ف الن طد ف الع  عن  اؿ: "

 "الظاهراتية":المعرفية *
 ط قن ف اط من ال قطرؼ ف يذا الد  ت ال ل لفلف لن  الظطىرايلن    طؿ لماؾ جأف العم عن  

 ي   طزن    ظؿ اىي ط يط جطلذات ف إ طط يط ال يطنن الر لقن   م  غرار جطل  ال قطرؼ اك رى
ي ط  قمت  طج طييط  ف اليف يطت زطرت اط من ليؿ اكالطد ف ذلؾ لقدـ يقطرايط أف إلغطد النظطـ 

 يطلجنلفلن ف الاي نلن.

                
 .170  ص 2015  01 قلد جف يراد  ال ل لط لطت " عطىل يط ف يطجل طييط" دار اك طف  الرجطط  ط  -1
  2013 راد   ف  طـف  اليم      الن د القرج  "   ال رف الراجع ى ر "  اليل ن القط ػن ال ػفرلن  لمييػطب  د اػؽ   -2

 .15/16ص 
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يقدل ت  م   جإاط نأفؿ ا ص لطـ  (Edmund Husserl)ؿ" ف ر  م  ا يجطر "إد فند ى 
 Roman) فا  و  ملو "انغطردف"فىف اك ر الذ   نظرلن ال قر ن جزعيو يجلر ز  طد العير الظطىراي 

Ingarden )1  د زطرت أغمب ال عطىلـ الي   طدت جيط ىذه العم عن أ  ط نظرلن ف  عطىلـ إ را لن  
 . ف جقده أز طب   طللن اليم    نيطأ ذ  ف الي 

العير ف الي  يج ث    يلعلن ي رلر  "لنظريو "العل لنفلف لنؿ" ف ر  ف   ؿ  رض "ى 
" الي  نطدى ا ج يف فلف لط ف اليزفرات ال  ني ن   د  طىـ     رفج العم عن  ف أطر " اإلن طن 

ذف  رؤلن ي فؿ جأف العم عن  ط ى  إ    رد يأ ؿ  ف الدر ن الاطنلن جقد القمـ جيط "اليطنطلفف ال دد" 
 .2الذ  زنعفه يعقؿ أفؿ

 ن ك  ظطىرة    الف فد لرى "إنغطردف" جأف ال قن  ال فاف   الغلر  طاع ل قطلطت   ج 
ف  اطجين  جنلن  طلق ؿ العن   ا  لرييز  م  جنليلف  )ال زدلن( و  ط ىف إ  ا ييطد  رد   طلص لعي

ى   ط أطمؽ  مليط "الن طلن" ف الي  يقيجر أ طس العيـ  ف الاطنلن " طدلن"  طاقن لم يغلرات ف ى  
  ل يزر  م  الن طلن   ط جؿ لعفؽ ذلؾ  ىليؿ الق ؿ العن   نعيـ  ف ىذا أف ال قن الي  يايؿ 

 للا ؿ الق ملن اليعط ملن  ط جلف جنلن الق ؿ العن  ف  قؿ العيـ.

 األصول النقدية: *
نالر ىنط إل  ا يعطدة يؿ  ف أز طب  نيج اليم    ف ال جرات اليجلرة الي   طد جيط يؿ  ف  

 در ن   ف ن  ف يجطر ن طدي  ليز  يط   يذا أز طب العم عن الن دلن الأز طب العم عن الظطىرايلن ف 
 .ن دىـ ظطىرايلط يطف ف" ف "لطفس" الذلألزر"أ طد  ليط  نلؼ  ف ى  ال در ن الي  

يطف  ف جلف  نطزر  اليف و الن د     يطفلر نظرلن اليم   يؿ  ف :)  فرج جفللو ػ  طف  
ا الق ؿ اكدج  إل     ف ن أ رى  ف الن طد الذلف ينطفلف  جطإلاط نػ  لممر(  جللر رلاطرد ػ إل لؿ ايطلغر

 م  أنو ي  لد ايم  ف لعظ  لمن ؽ العير  لم ؤلؼ ف ىف نعس اك ر الذ  ل يف أف نطج و  م  
جفزعو  فافع الدرا ن ف ىف اك ر الذ  لقيجر  ف الارفرلطت  طزن إذا    ؿ العنفف الجزرلن

 .اك ر جي ملؿ ف ن د الق ؿ العن  يقمؽ

                
 .34جارى  ف   زطلح  نظرلن اليم   )أزفؿ ف يطجل طت(  ال ريز الا ط   القرج   ال غرب   ص  -1
 .67  ص 2010ىاطـ  قط ن  اليأفلملن ف العف  ند ىطنس  لفرج غطدل لر  الدار القرجلن لمقمـف نطارفف  جلرفت   -2
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ي اؿ  فارا  ط جلف ذايلف اكفل  ي اؿ فىف اك ر الذ  ا ي د جو " جفللو"    أف الق ملن الن دلن   
 ف   ؿ ي ف       ملن ال رادة يايؿ ن ال جدع ف اك رى ذايلن ال يم    ف  نو  ق ملن الن د ىنط ذايل

الي  ي مف ىنط  ف الي للزات  ف ىف  ط لايؿ انط لن   يي زأ      ملن اليم   رجط ال قر ن جطلف فد
 .1ف الي  يي لز جطل فاف لن ال طر لن ف الدا ملن

الي  ا ي دىط  اك ط لنن ي مص إل  أف ىذا ا ي طه لد  طىـ جايؿ يجلر    فاع النفاة  
أف الق ؿ اكدج  أف العن     أزمو  ط ىف إ   راة لنقيس أز طب  نيج اليم   الذلف لؤ نفف جعيرة 

لزب ا ف  ف   زط جو  ف ىف اك ر الذ    ل نقنط  ف ال فؿ جأف ىذا اليف و)الن د ( ف   ليط 
  طنن الن د الظطىراي .

 

 سيميائية التواصل الفني: -5
( أ   مـ الد  ؿ فى  يم ن  اي ن  ف اإلغرل لن sémiologieجطلر فع إل  أزؿ ال زطمح ) 

(semion فاليػػ  يقنػػ  الػػدللؿ )2 ( اػػط ط إلليػػط  زػػطمح logous فالػػذ  لقنػػ  ال طػػطب ىػػذا اك لػػر )
الذ  لقن  ج   فع  ف القمفـ اك رى ف فافع درا يو ى  الق  ػطت فاإلاػطرات المغفلػن  اػؿ : الر ػـ 

   اكل فنن...الخ

أفؿ جط ػػث فاػػع   ػػر اك ػػطس ل زػػطمح  1704/  1632فلقيجػػر العلم ػػفؼ "  ػػفف لػػفؾ "  
 3آنذاؾ  دفد النظرلن القط ن لمغن ف م عييط النظرلن.ال ل لفلف لط     زره   لث لـ ييف يي طفز 

يػػػػػػطف أفؿ  ػػػػػػف د ػػػػػػط إلػػػػػػ   مػػػػػػـ  1913/  1857جلن ػػػػػػط ن ػػػػػػد الجط ػػػػػػث "  لردلنطنػػػػػػد  ف ػػػػػػلر"  
ال ل لفلف لط جر  و  م ط   ملط غلر   دد  ػف ف يػن لغفلػن فلػلس  ػف نط لػن  م ػعلن  فليػذا   ػد ينطفلػو 

ى" ف ػلر"  ػ  ييطجػو )درفس المغػن القط ػن( إف المغػن ي نو يدرس  لطة اإلاطرة  ػ    ي ػع  ػط   لػث لر 
 نظطـ  ف الق  طت الي  يقجر  ف اك يطر فىذا  ف   ؿ  اإلاطرات  الط فس  اك طرات  الر فز ...

                
ي زػص  ف زدر اإل  ـ  )ر طلن  ط  ػيلر(   لرة  دف    ملن اليم      ال  طلس اكدجلن الاقرلن    ال طىملن  -1

ف المغػػػػطت   ط قػػػػن ل ػػػػنطلنن   اآلدابالج غػػػػن ف اػػػػقرلن ال طػػػػطب    ػػػػطر فلػػػػس  ل ػػػػـ المغػػػػن ف اكدب القرجػػػػ   يملػػػػن 
 . 16  ص 2007/2008

 2 .11 جد ال  لد جفرالف "  د ؿ ال  ال ل لفلف لط "  دلفاف ال طجف طت ال ط قلن  يم  طف  ص  -
.37ىلن ال ل لفلف لط  دار إ رل لط الارؽ ػ ال غرب ص    د نظلؼ   ط - 3 
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 ف ىنط  مف ليفف اليفازؿ   دفدا  مػ  اليػ ـ فيفظلػؼ الم ػطف ف ػده ف إى ػطؿ أن ػطؽ أ ػرى  
 اط لف د للن ىط و    ي  لؽ   ملو اليفازػؿ  فلػرى "د  لميفازؿ يقيجر ذات أى لن ل ط ي  مو  ف 

 ف ػػلر" إف  مػػـ ال ػػل لفلف لط  م ػػط غلػػر لػػط ـ  ػػ  ا ػػد ل ػػيطلع  قر ػػن  طىليػػو  ليػػف  ػػطزاؿ ىنػػطؾ ي ػػد 
 لي  لؽ ف فده  ف   ؿ درا ن الداؿ فال دلفؿ.

ف ر ـ  م  غرار "د   ف لر" الذ  د ط إل   مـ ال ل لفلف لط  ليف ال  ل ن أف أفؿ   
ال ل لفلف لط يقمـ لط ـ جذايو ىف العلم فؼ "ياطرلز جلرس"  ف   ؿ فاقو لنظرلن  طزن جطإلاطرة 

فالي  يطنت   جو اط مو ل   فع القمفـ الطجلقلن فاإلن طنلن فىذا  la sémiologie أ ططىط ي  لو 
  ف   ؿ درا ن  مـ اإلاطرة الدالن  فىذا  م  الرغـ  ف ا ي  يط دا ؿ  مـ ال ل لطد.

فن د ألاط  ف جلف أجرز الف فه الي  ظيرت      طؿ ال ل لفلف لط الجط ػث "جلػرس" فىػف أفؿ  
ي ػػػ لن "اكل فنػػػن" فلقيجػػػر يػػػأفؿ يقرلػػػؼ لق ملػػػن يفازػػػؿ غلػػػر   ػػف أ طػػػ  يقرلعػػػط ل  ػػػطؿ الزػػػفرة ي ػػػت

ل ػػػطن   للؤ ػػػس  ل ػػػط جقػػػد ذلػػػؾ  ػػػع " د   ف ػػػلر " أفلػػػ  ال ػػػدارس الم ػػػطنلن  اك رليلػػػن  فاليػػػ   نػػػت 
جطلقمفـ اإلن طنلن  م  غرار " مػـ الػنعس ا  ي ػط  " الػذ  لػد   ألاػط ال ػمفيلن  جطإلاػط ن إلػ  " مػـ 

النظرلػن اليفزلقلػن  مػ  لػد  " جمف عملػد " فل ػلطر  مػ   در ػن الم ػطنلطت  النعس الم طن "  ف نو ظيػرت
 اك رليلن اجيقدت إل   د  ط  ف الزفيلطت.

 ف ىنػط ليجػلف لنػط أنػو ف مػ  الػرغـ  ػف اليطػفر الػذ   ر ػو  مػـ ال ػل لطد    ػد ظيػرت نظرلػطت  
  ػػن اليػػ  ي  ػػع  ػػدة ييقػػطرض  ل ػػط جلنيػػط  مػػ  الػػرغـ  ػػف ف ػػفد لفا ػػـ  اػػيرين فىػػ   جنلػػن  مػػ  الق

اي طىطت      طؿ ال ل لفلف لط  ف ف ىنط  نقرض  مليـ أجرز ا ي طىطت الي  لقجت الدفر اليطـ  ػ  
 يطفر  مـ ال ل لفلف لط فدرا ييط في  لؽ أىدا يط.

 سيمياء الداللة :  -5-1
  فلػػػرى أزػػػ طب ىػػػذا ا ي ػػػطه أف "رف ف جػػػطرث"لػػػأي   ػػػ    د ػػػو أنزػػػطر ىػػػذا ا ي ػػػطه الجط ػػػث  

الق  ن ى  ف دة انط لن يجن    لييط  ل ط جلف الداؿ فال دلفؿ  ف أنزطر ىذا ا ي طه  ارة  ف أجرزىـ 
فىػػذا ل ػػط الير ػػو لمق  ػػن المغفلػػن  لػػث  قػػؿ  مػػـ الق  ػػن  ػػزدا  ػػف  مػػـ المغػػن القػػطـ  ف نػػو  " ف ػػلر"

ل ػػػدلفؿ   طلنظػػػطـ المغػػػف  ال غمػػػؽ ل ػػػب أف ليػػػفف ن فذ ػػػط لط  ػػػن  مػػػ  الق لػػػن جػػػلف الػػػداؿ فا  طل ػػػل لط لن
 لػػث ريػػز  مػػ  يفزلػػع  "بــارث"ل يػػدى جػػو  ػػ  درا ػػن   مػػو اكنظ ػػن الدالػػن  فلػػد نيػػج ىػػذا ال ػػنيج يػػذلؾ 
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 ػػػل لطد الد لػػػن  ػػػ  انط لػػػطت يي مػػػ   ل ػػػط لمػػػ  : )المغػػػن فاليػػػ ـ / ال ريػػػب فالنظػػػطـ / الػػػداؿ فال ػػػدلفؿ / 
 1(.فاإلل طدالي رلر 

يف د جدفف ف فد ي ـ ف نو  طل ل لطد   يعرؽ جلني ط  فىػذا  مػ  الػرغـ  ػف  أفغن ل ي لؿ  طلم 
 ف فد  اطيؿ  م  غرار  دللن المغن فالي ـ.

لرلطف أف الق  ن يييفف  ف ف دة انط لو  "جطرث"ف "  ف لر" أ ط  ل ط ل ص الداؿ فال دلفؿ  طف 
ل طنلن ف اك رى  ل لط لو    ل يف  يـ إ ػداى ط إ   ل ط جلني ط فىف  ط لقن  ف فد    يلف إ داى ط 

جعيػػـ طجلقػػن اك ػػرى ف  ػػف  اػػطؿ  ذلػػؾ لػػجس  قطػػؼ لفلطلػػن ال ػػلـ  ػػف الجػػرد فال طػػر   ليػػفف إ   ػػ  
 زػؿ الاػيطد فىطػفؿ اك طػطر  فلجط ػو لػدؿ  مػ     ػن داليػط ف ػدلفليط اريػداد ال قطػؼ  ف ػف ىنػػط   

 ل يف  زؿ الد لن  م  ال دلفؿ.

 سيمياء التواصل:  -5-2
 لث لرفف أف الق  ػن  "، طرينلوـ  يرالسـ  جف نلسـ   فنطف"ف أنزطر ىذا ا ي طه ي قن  ف أجرزىـ    

ذات ا اػن أل ػػطـ  لػػث يييػػفف  ػػف: "الػػداؿ ف ال ػػدلفؿ فال زػػد"  ف نػػو  طلفظلعػػن ا يزػػطللن يرييػػز جػػإرادة 
ال ر ؿ    اليأالر  م   ف  فلو  ف   ؿ ياػيلؿ   ػفؿ غلػر ل ػطنلن يقػرؼ جطل زػدلن  ف نػو  ق ملػو 

ال زدلن  ل ط  ر ت جطليفازػملن ال زػدلن  اليفازؿ لف ين ح جلف الداؿ فال دلفؿ إ   ف طرلؽ الق ملن 
 فجيذا ييفف ال  طزد ذات دفر   لز ل ط يقطلو  ف يم ل طت ليط الدفر    إجراز اليفازؿ في  ل و.

 زػػر أزػػ طب ىػػذه ا ي ػػطه ال ػػل لط لو  ػػ  درا ػػن ان ػػطؽ الق  ػػطت ذات الفظلعػػن اليفازػػملن   
طس اك ط ػػػ  الػػػذ  ل ػػػدد فلػػػفع ال ػػػل لفلف لط  ػػػ  ىػػػذا الزػػػدد انػػػو لنجغػػػ  يطجلػػػؽ ال  لػػػ " فنػػػطف"فل ػػػفؿ 

" إلػ  د  ػو  ػف  ػ ؿ  فلػؼ  "جرل ػلنلف" إللػوف زفؿ اليفازؿ ليقللف الفلط ع فيقللنيط فىذا  ػط ذىػب 
الذ  لنص  م  أف ال ل لفلف لط يييـ جطلفلط ع ال طجمن لإلدراؾ  ف   ؿ الف    ف ا ػؿ اف "  جف لنس

 2لقرؼ ال اطىد   زدىط فف يييط .

أف العػػػػرؽ  ػػػػطجلف الفظلعػػػػن اليفازػػػػملن ف الفظلعػػػػن الد للػػػػن ىػػػػ    "جرل ػػػػلنلف"ىنػػػػط لجػػػػلف لنػػػػط  ف ػػػػف 
 ال زدلن  الي  يي م     اكفل   م  غرار الاطنلن. 

                

.96  ص 1996  02 جد اهلل إجراىلـ  ف آ رفف   قر و اآل ر  ال ريز الا ط    جلرفت  ط  - 1
 

.84ال ر ع نع و  ص  - 2 
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 :  الثقافةنظرية سيمياء  -5-3
ف ف  ده جط الف  ال طري لنف أنزطر ىذا ا ي طه  إ دى  ار  ردا فى  ال  يعلد  ف العم عن  

 لفر  لفي طف    لطنا ف    نم ي  .......الخ"ـ ف  نيـ 1962ف م طد  لف جرز ىذا ا ي طه  طـ 

لػػػرى أزػػػ طب ىػػػذه النظرلػػػن جػػػأف الق  ػػػن ا الػػػو ال جنػػػ   فليػػػنيـ ألزػػػفا ال زػػػدلن ف فاػػػفىط  
فؿ ف ال ر ػػع"  لػػث جػػطل ر ع  ف نػػو   ػػجيـ  طلق  ػػن يييػػفف  ػػف ا اػػن جنلػػطت أ  فىػػ : "الػػداؿ ف ال ػػدل

لرفف أف الق  ن لل ت ليط أ  د لو إ   ف   ؿ فاقيط    إططر ا ط   ف نو الج ث  ػف الق لػطت 
نظرلطت  ػفؿ الدرا ػن "الي  يريجط جلنيط دا ؿ الا ط ن الفا دة   لث لد ت  در ن  ف يف   طلو جقنفاف 

 1ف ف أجرز ن ططيط ن د :  "لما ط طت ال ل لفطل لن

 ليفف للطـ اكنظ ن ال ل لط لو ال نعزمن إ   م  أ طس الف دة ف  طندة يؿ  نيط لأل ر.ػ    1

 ػ  ف ال  يف يايلؿ ا ط طت  دلدة ذات ف دة جنط لو  ف  نظفر  لطل  أف ع. 2

 .نن ال طزن   ب ف ين نظر ال ل لط لػ ل يف ا يجطر الا ط ن    ف و  ف اكنظ ن ال ل لط ل 3

 طب ىذا ا ي طه ريزفا  م  المغن    ل يف  زر الا ط ن دا ؿ  دفد ليجلف لنط ىنط أف أز 
 ط   طلنص ل  ؿ ر طلن ذات  قن   ييط ؿ فلل ت جطلارفرة لغن طجلقلن ف ف   طؿ ذلؾ اك  طؿ 

 العنلن ال  يمعن يطل ف ل   ف الر ـ ف  يمؼ ال ؤلعطت.

 المدرسة الفرنسية:  -5-4
أنزطر ىذه ال در ن " فزلؼ يفريلس" إل   طنب    ف ن  ف الجط ػػالف  آففن د  م  رأس   

الذلف زافلفا درا ييـ جطل ط قن العرن لن  م  غرار يؿ  ف:  لاطؿ رلع  ػ اطجرفؿ ػ  طف يمفد يفي  
 .....الخ 

ل د يف و ىؤ د الجط افف    درا طييـ إل  الم طف آف  ط لزطمح  ملو ال دلفؿ ف نو ايي جت  
ل فانلف الي  يي يـ    ز ؿ النزفص  فيطنت ال در ن العرن لن يرييز  م  ي ملؿ ال ططب   مو ا

النز  جنلفلط  ف نو ا ييداؼ ايؿ ال ا فف لمفزفؿ إل  ال قن   ف نو    أى لن لم ؤلؼ ليف 

                

.106ال ر ع ال طجؽ   ص  - 1 
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ال يـ ىف الج ث  ف الداؿ أف ايؿ ال دلفؿ أف ال  يفى   فلد أ ط  أز طب ىذه النظرلن أرجقو جنط 
 .1  ن أ  فى : الداؿ فال دلفؿ فالداؿ  م  الداؿ فالداؿ  م  ال دلفؿلمق

ف نو   د ارييز الي ملؿ ال ل لفلف   لم در ن العرن لن  م  اإلل طـ جطل قن  النز   ف   ؿ  
زافليلف اكفل   ط لو ف اك رى   ل ن يدرس يؿ فا دة في مؿ الق  طت  م   دا ف جأ مفب 

 ميلي ط ييدؼ إل  ي  لؽ  ط  طدت جو ال در ن.  يمؼ  ف اآل ر ليف ي

  ط  جؽ لي م  لنط أف ال ل لفلف لط جط يجطرىط  يرا  قطزرا ييدؼ إل  اليفازؿ  م  الرغـ     
 ف ا ي ؼ نظرلطييط ف يجطلف آراد أز طب يؿ نظرلن  فىف  ط ليـ  ف طرلؽ اليأ ؿ    الد  ؿ  ف 

  اليفازؿ  أف لزدلن اليفازؿ فىف  ط ل مؼ يأالرا  م    يمؼ الزفالط فىذا جنظرة  قملو لط  ن  م
 الغلر   ب ال قطلطت ف نو ي  لؽ الق ملن اليفازملن جن طح.

 

 لفن المعاصر:ا -6
  ل ع   م  الدار لف أنو  ع نيطلن ال رف اليط ع  ار  ل د  ف جدالن ال رف القارلف  ر ت  

النظلر  ف لد   ؽ الغرب القدلد  ف ا ن طزات القم لن    اإلن طنلن ي د ط  م لط ف يينفلف لط  ن طع 
  يمؼ ال لطدلف  طزن  ط يقمؽ جيطفلر  ط    يو الافرة الزنط لن الي  يطف ليط اكار  م  يطفر 
اآللن  ىذه اك لرة الي   طى ت إل   د جقلد    يرللن ا ي طىطت اكدجلن ف اإلجدا لن  م    يمؼ 

يذلؾ أف الافرة القم لن لد   ت  لداف العنفف جايؿ  طص    ال رف  اكزقدة  ف  ل ع   ملنط
 القارلف  لث يفلدت  دة اي طىطت ف يلطرات  نلن ليط  زط زيط ف يأالراييط  م  يطرلخ العف.

فلد ازطمح  م  ىذا ا ي طه يذلؾ لعظ " ط جقد ال داان"  فلد  طد ىذا اليلطر العن  ل فايجن  
زن  ط يقمؽ جأ طللب اليايلؿ  ف لدؿ ىذا ال زطمح أ ط ط  م    من العير الجار  ال ي دد  ط

فل يف ال فؿ جأف  ط 2الي ف ت القم لن ف ال عزة النف لن لميينفلف لط  طزن  ط اريجط جطلافرة الزنط لن 
جقد ال داان ىف يلطر لو  يطنيو ال طزن    العنفف ال ر لن ف الجزرلن  م  غرار اكدب ف ال  رح  

 ف العنفف اليايلملن جزعن  طزن. ال ف ل  
                

 .47  ص 2015  01   ييجن ال ا ؼ  ال غرب  ط   لؿ ال  داف  "ا ي طىطت ال ل لفطل لن"  -1
 .  2007  01لجنطف  ط  -  طاطت ال داان  دار اليطد  لمنار ف اليفزلع  جلرفت    د  جل    -2
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يقفد جدالن  ر من ال قطزرة    العف إل  ال يلنطت  ف ال رف ال طا  إل  فلينط ال طل   فل د  
 رؼ  ف ىذا ا ي طه جأنو اليقجلر الزرلح لمعنطف دفف الي لد ج فا د العف ال دلث  لث أزجح ير زلن 

فىف  ط لالر ألاط إل  ال رفج  ف نظطـ  يقجلرلن  ف  ط ن العنطف ف ال يم    قط دفف ارفط 
  فىف اك ر الذ   طىـ     مؽ  عيفـ  دلد لم  طؿ الذ  لقيس جزدؽ 1الينل ن ف الدلف    العف

 ال  ط ؽ الذىنلن ف الاقفرلن.

ا ي دت ال قطزرة    العف  م  ي ر ال فا د الي  ليلن    العف  طزن  ط يقمؽ ج طنب  
لي  لؿ اليايلم  ليط  جؿ  قؿ  ف الق ملن اليفازملن  ط جلف ال اطىد ف الن ؿ ال جطار لم فاالع ف ا

الق ؿ العن  أيار إايطللن نظرا لظيفر نظرلن العف لمعف  ليف ىذا اإلايطؿ لـ ل نع ال يم   "الغرج " ف 
جزعيو  نعي ط  م   لداف العنفف الجزرلن  ف  ؾ  اط لف اك  طؿ العنلن ن جلط  ف ىف اك ر الذ  

 .2و اكار    ي رلر العنطنلف أيار ف إ طط يـ لدرة أيجر     م  ي دلـ رؤاىـيطف ل

 اصر:مجاالت الفن المع -6-1
 (Minimalist artفن الحد األدنى: ) -6-1-1

لقيجر  ف :"ال لنل طؿ" أف ي ط لقرؼ جعف ال د اكدن   ف أج ط الر فـ الي رلدلن  ف نط لن اليايلؿ  
   ييفلف الق ؿ العن  ف يذا ا جيقطد  ف الي  لـ    جدالطييط  فلد  فى  يقي د  م  لفا د ج لطن

ذىب  نطنف ىذا ا ي طه    الغرب  م  نجذ اك طللب الي ملدلن    ييفلف الق ؿ العن  ف ىف  ط لقيجر 
ييف و  ن  ل رر العنطف  ف ال ؤارات ال ليفلف لن الي  يؤار  م  نع لن العنطف ف نو ي  لؽ ال قطدة ف 

 لن    اكداد جطإلاط ن إل  الي مص  ف اك جطد الزا دة.ال ر 

ـ إل  يايلؿ   ؿ  ن  ذات يرايلب دلل ن ال لط طت  فلد 1959 نن  (Stella) " يل "  د  
فظؼ الييرار      مو ىذا  ف   ؿ إ طدة زلطغن اكارطن الجلاطد ف الي  ا يمي يط   ج ط  ف 

 .الي  ي طي  القمـ اك رلي أ د أ  طؿ " فنز" فى  لف ن " مـ  فنز" 

                
ـ  2001"درا ػػػن  ػػػليفلف لن  ػػػ  اليػػػذفؽ العنػػػ "   ػػػطلـ ال قر ػػػن  اليفلػػػت   اػػػطير  جػػػد ال  لػػػد  اليعاػػػلؿ ال  طل  -1

 .259ص
 .269ال زدر نع و  ص  -2
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اليريلب جؿ ذىب إل   ميزفلر    أ مفجو ىذال"  ف إيجطع ال فا د الي  ليلن اجيقد " يل  
ف ند ط   ؿ   اليزط د  أف الينطزل  لألايطؿ الي  جدفرىط يف   لم اطىد الق ؽ ف ييفف أيار ي دلد 

 ف د لن   مو ىذا أ طب " ط يرفف ىف  ط يرفنو" ف ى  إاطرة  م  ف فب إ اطع الي رجن الجزرلن 
 .1لعير  دلد غلر  طاع إلاعطد  قن 

 
Frank Stella 

Arundel Castle, from the Black Series I, lithograph on paper mounted on 

paperboard, (38.1 x 55.9 cm)/ 1967.
*
 

 
ـ( ف 1965إف الظيفر العقم   لعير ىذه ال رين يطف  ع أطرف ن العلم فؼ "رلياطرد فللطـ ") 

الي  ينطفلت اك  طؿ العنلن ال رل ن   ؿ    ن   فد  طج ن  ف لد  يد ىذا العف  ل ط جقد إل  
الن ت الذ   رج ىف اك ر  ف نظـ الي  ليلن    اليايلؿ  ف يطف  ف جلف ىؤ د ال قطزرة    

الن طت "دفنطلد  طد" الذ  فظؼ الييرارلن    أ  طلو الن يلن الي  يطنت  ميط  جطرة  ف زنطدلؽ 
 ياطجين اك  طـ ف اكجقطد جطإلاط ن إل  الن طت اك رلي  " يطرؿ أندرلو" ف يؿ  ف: داف    طف  

 . 2رت  فرلسرفجل

                
دانيػف  العػف ال ػدلث  ػع   د ػن لقمػـ ال  ػطؿ  يػر أ  ػد زػطلح غطلػب الع لػو  ال ؤ  ػن الل نلػن يمفد  لرن ي   آرار  -1

 .70  ص 2016  02لمين لن الا ط لن   الل ف  ط 
 https://www.moma.org/collection/works/61214                         الزفرة   يج ن  ف ال فلع ا لييرفن : *

2
 - Paulina Sztabinska, The Minimalist Allergy to Art, University of Łódź, P 93. 

https://americanart.si.edu/artist/frank-stella-4623
https://americanart.si.edu/artist/frank-stella-4623
https://www.moma.org/collection/works/61214
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 (POP ARTفن البوب: ) -6-1-2
إف اكزؿ    ي  لن ىذا العف ج زطمح " الجفب" لقفد    أزفلو إل  العنطف " لف " ف الذ   

أطمؽ ىذا ا  ـ  م  جقض الي طرب ال دلدة ف ال رل ن لجقض العنطنلف  ف أزجح ال زطمح اط قط 
ا ف الفالقلن ج ط ل  مو  ف   لن  ط جلف ـ  ف يندرج أ طللب ىذا اليف و 1964ـ  ي  1961 نذ 

 .1ال  ي ع ف العنطف ليف جطرل ن  دلدة

( اإلن ملز   فالي  يدؿ  م  العف الاقج  أف Popularف ى  ا يزطر ل زطمح )  
ال  طىلر  ف ىف العف الذ   ق   طىدا إل  إل طد زمن  ط جلف ال لطة ف العف  ف   ؿ ا ي داـ 

يايل ت  نلن يطنت غطلجلييط ي طرلن  فيطف اليدؼ  ف ذلؾ الفزفؿ إل     ف ن الزفر الج لطن    
 الفزفؿ إل   ط ن النطس.

ـ   لث أ س    ف ن  ف العنطنلف 1952ف يقيجر جرلططنلط  يد ناأة  ف الجفب  نن  
ف الي  ى  ا يزطر  (IG) اليايلمللف  ف  نيـ ال يند فف ف ال ق طرلفف فيذا   ن  ف الن طد    ف ن

"  ف لد  طرت ىذه ال رين  م  نيج  طج طييط  لث ي دا أ رادىط نيج The Independent Groupلػ"
ال داان     اليايلؿ  ف   ؿ اإلجداع ال دلد    اليلطر العن  ف  نو  مؽ يف و  دلد لقي د  م  

 .2الي للـ الجزر  لألالطد ال  لطن جطلعرد

العف ال ايم  يطرل ن  نيـ لميقجلر  ف   طدت ىذه ال رين العنلن جأ رليط ي ت  يرة ر ض 
ارفرة القفدة إل   ظطىر ال لطة الاقجلن  ف يقفد  ذفر ىذه ال رين إل  ال داان الي   ر يط القطلـ 
ليف اكيلد أنيط اد اليقجلرلن الي رلدلن الي  ي رد الفالع  ف     و ف ىف اك ر الذ  زاد  ف 

 رليلن.اقجلييط  طزن    الف لطت ال ي دة اك 

                
   ػػػػد  مػػػػفب  جػػػػر الينػػػػطن   أنػػػػس يػػػػطظـ لط ػػػػر  ال ي ػػػػفؿ  ػػػػ  الجػػػػفب ارت  درا ػػػػن  ػػػػ  ي نلػػػػطت اإلظيػػػػطر    مػػػػن  -1

 . 06  ص 2018  89(  القدد العنفف ال  لمنالقراؽ/ ط قن جغداد  يملن اكيطدل    )
2
- Art3Network, Pop Art en Angleterre, 19/04/2019: 

http://www.popartis.com/dossiers/popart-angleterre.html. 

http://www.popartis.com/dossiers/popart-angleterre.html
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لييفال    1ـ1962أفل  أ  طلو  نن  Andry Warhol   نعس ال لطؽ لدـ لنط العنطف  
إنيط طيو    ىذا ال  ؿ جطرل ن  ذاجن ي دـ  فاف طت ا ي ط لن  قطزرة   لث يطنت ي نلن ال ص ف 

 طص المزؽ  طارة ج فة جطإلاط ن إل   نزر الييرار  للني ؿ  ل ط جقد  ف العف الي طر  ال  العف ال
 .Dessinées  Bandes ف طرلؽ يف يو إل  ر ـ 

 (Whamm) ف ال جطللف يذلؾ    ىذه ال رين  لث لطـ جيايلؿ لف ن  "للاين يطلف"يطف  
ـ ف الي  ن ؿ  ليط ر ف طت اجو فالقلن ي اؿ زفرا ىزللن ف لـ لعزؿ جلف   مو ىذا ف جلف 1963 نن 

العف الرال   فى أف أ  طلو يندرج ا ف الي دلطت ال دلدة لمعف ال قطزر  ع جدالطيو اكفل   ف ىف  ط 
لغ لدى ال  يفر ي يف  نو    اك لر ف زفر القدلد  ف اك  طؿ اك رى الي  يطف ليط الزدى الجط

الذ  يطنت لدلو  يرة   ج ن  ف ىذه الر ف طت الي  إف زح ال فؿ  ي  يفال لن  طزن إذا  طدت 
  م  زع طت ال   ت أف ال زص ال زفرة.

 
Roy Lichtenstein 

Whaam!, Magna and oil on canvas. (172.7 x 406.4 cm), 1963.
*  

 
جر فا    ال لداف  اؿ:  ط جر  فنز  يفـ فل م طف الذ  ىنطؾ القدلد  ف العنطنلف يذلؾ الذلف  

يطف أ مفجو ج لطط يي مو ال  رلن ليف اك مفجلن  ينييـ  ف ي  لؽ  يطنن لعنيـ ا ف زع طت 
 اليطرلخ ف يذا    الف ط ا  ي ط   ال قطزر.

 
 

                
ا ػػػقد  ػػػفاد  جػػػد   ػػػمـ  الجػػػفب أرت ف ي ا يػػػو  ػػػ  ال ػػػزؼ اك رليػػػ     مػػػن  ط قػػػن جطجػػػؿ  ) القػػػراؽ /يملػػػن العنػػػفف  -1

 .633ـ  ص 2015  6  القدد 63ال  لمن(  ال  مد 
 https://www.tate.org.uk/art/artworks/lichtenstein-whaam-t00897       الزفرة   يج ن  ف ال فلع ا لييرفن :  *

https://www.tate.org.uk/art/artworks/lichtenstein-whaam-t00897
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 (Art conceptuel)"العف اليزفر " الفن المفاهيمي:  -6-1-3
(  نن  أطمؽ "ىنر    نلت" لعظ  ا ي د أز طب ىذه ال رين  م   1ـ1961) ف ال عيـف

اك يطر العنلن الي  يدفر جأذىطنيـ دفف ا  ي طد  م  اكايطؿ أف القنطزر   ط جؿ  طلرييط    جقض 
اك لطف  جطرات أف نزفص يع لرلن  إ  أنو ف جقد إط  نط ف دنط أف   من  ف العنطنلف ل أفا إل  

رؾ ال  طؿ أ طـ ال يم   ل زر زفرة ذىنلن ف  نو يعيلر زط ب      يفى اليايلؿ   ط فىذا لزد ي
 أ  طليـ.

 
Joseph kosuth 

One and three chairs, 1965.
*

 

 

ن د  ف جلف ىؤ د العنطنلف اك رلي  " فزلؼ يفزفث" جقرض أ د أ  طلو الي  يطنت  جطرة  
يقرلؼ لمير    فلد يطف   مو ىذا  ف ير   ف زفرة لير    اط ط إللو نص يفال    جطرة  ف 

   ن  طرلن     ف العيرة ف ذب   مو ىذا القدلد  ف ال يم لف الذلف ا يمعت أرا يـ  فؿ الق ؿ ليف 
 .2ا يعطؽ الف لد ف اكيلد يطف جلف الي  لد ف المغن

                
 ي    راف را  /  ط رة  طاػؿ    ػد  مػ     طللػطت ال اػ فف  ػ  العػف ال عطىل     مػن يملػن اليرجلػن اك ط ػلن  -1

 . 388ـ  ص 2016  يطنفف اكفؿ 30لمقمـف اليرجفلن ف اإلن طنلن  )القراؽ/يملن العنفف ال  لمن(  القدد 
 الزفرة   يج ن  ف ال فلع ا لييرفن : *

 https://www.moma.org/learn/moma_learning/joseph-kosuth-one-and-three-chairs-1965/ 
ـ  ص 2000  01العػػف الياػػيلم   مػػ   اػػطرؼ ال ػػرف الفا ػػد ف القاػػرلف  دار الاػػرفؽ  ط  آ ػػطؽ  يػػطر القطػػطر   -2

17. 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/joseph-kosuth-one-and-three-chairs-1965/
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 رض العنطف ا ن ملز  "رفج ايمنج"      نلط أ ططه ا ـ " ط ن  ف الر ـ  1988    نن  
جأاقن الا س"  جر  ف   لو  ف الططلن جطرل ن  رلدة يجلف  ف العير الق لؽ لمعنطف    زلطغن 

ـ(   د  طد جق ؿ  ن    ؿ ي  لن "اليلمف ير 1935 يريو  ف طرلؽ أدفات ج لطن  أ ط العنطف "فالير")
 ـ( ف الذ   راو جأ د ال ط طت  يطف   مو  جطرة  ف     ط ن لالب ن ط  1989ال ي فر" )

طفؿ ال الب الفا د ال يرلف ف لد يطف   مو ىذا ذف جقد  ير    لؽ يرؾ ال  يفر  ف   لو    
 .1يعيلر   لؽ  ف  دلف ت ىذا الق ؿ الذ  يفا  ت اآلراد  فلو أ لرا نظرا لد ليو  ف ال  ط ن

 Performance Art)فن األداء: ) -6-1-4
د العف  ف آللطت ال فؽ  فلد ظير     طمع ل د أف د ىذا اك مفب    العف يعيرة ىد يط إجقط 

 لث  2يطرفل   النل طف" -يرلس جلردلف - ليفر أيفن   -ال ليلنلطت  م  لد يؿ  ف: "أ ف يطجرف
اطر أرجقييـ اد أ راؼ العنفف الجزرلن يطليزفلر ف الن ت....  ف  ف   لزات ىذا اك مفب أنو 
ل يف ال  يفر  ف الفلفج    الق ؿ العن  يقنزر ل دـ    ف ن  ف اإلجدا طت يد ؿ     لطؽ 

 الق ؿ العن  نع و.

 
Joseph Beuys 

In the action "Explaining pictures to a dead hare", 1965.
*  

                
 ال زدر نع و  الزع ن نع يط. -1
 .75آرار دانيف  العف ال دلث  ع   د ن لقمـ ال  طؿ  ير أ  د زطلح غطلب الع لو  ص   يمفد  لرن ي  -2
 /https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/434.1997.9الزفرة   يج ن  ف ال فلع ا لييرفن :  *

https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/434.1997.9/
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ف  ف جلف ىؤ د العنطنلف الذلف ر افا الي طللد الي  ليلن ف ي ردفا  ف ال اؿ ال  طللن    العف  
ف ىف أل طن  لد لدـ أدادا   طه "يلعلن ارح زفرة  Joseph Beuyesن د الن طت " فزلؼ جفلس" 

ـ  جطإلاط ن إل   دد آ ر  ف العنطنلف اكدا للف أ اطؿ: "إلؼ 1965كرنب  لت" ف الذ  لد و  نن 
يملف" ف "  طرلنط أجرا ف ليش" الي  أدت       ؿ ا ـ "إل طع" ف ىف الق ؿ الذ  اجيقد  لو أ مفجيط 

 جقد يفظلعيط لنفع  ف الط ف لن .   ف جطل  العنطنلف  اكدا للف

إف اك  طؿ الي   طد جيط ىؤ د العنطنلف ينـ  ف  دى اليعيح العير  العن     يمؾ ال ر من  
 زفزط ا يلطرىـ ك يطر   ل لن  ي ن   دييط ال فاالع الفالقلن الي   طل ت    يالر  ف اك لطف 

كداد ال  العنفف اليايلملن  لث ي يف  ف إ ييطؾ ال فانب ا  ي ط لن لم لطة اللف لن  اـ اني ؿ  ف ا
 يطنن لدى ال  يفر اكفرفج  ف اك رلي  ليج   إايطللن  دـ ي دلـ ىذا النفع  ف العنفف    ج دنط 

 القرجلن لط  ن جط يانطد جقض الجمداف  م  غرار القراؽ ف  زر.

 (Environmental Artالفن البيئي: ) -6-1-5
العف  طد يغطلن إلاعطد ال  طللن  م  ال يطف ف لقفد ظيفره إل  ل يف ال فؿ جأف ىذا  

ـ  ىف  ف لقن  جطلجل ن ييؿ ج ط    ذلؾ اليط نطت ال لن ي ط 1970 نيزؼ ال يلنلطت ف  ي   نن 
أنو ليزؼ جطلاجطت ف ا  ي رار ي ط لقيجر العاطد اليايلم  الف لد الذ     دفد لو  ف لد يطفر ىذا 

طفؼ الر  لن  لف ل أ  نطنفه إل  يؿ أ طللب اليفالؽ للي ينفا  ف ي فلؿ الق ؿ العف جقلدا  ف ال  
 .1ال   د إل  ف لمن ا يق ـ  منلن

ن د  ف جلف ىؤ د العنطنلف يؿ  ف " طي فف جفلفؾ" ف" لف دف جف لو" ىذا اك لر الذ  أن ز  
 مفب  جيير يطف الغرض       طه ) ير طف اكرض(  فلد  طفؿ العنطف ا ي داـ  ط طت  دلدة ف أ

 نو يغللر ن ط اليذفؽ الجزر  لدى ال يم    ف   ؿ ين لن لدرايو اإلدرايلن للي يف    اك لر  ف 
 يـ الر طلن اليرجفلن ف ال  طللن ليذا العف  ف  ط ن  ظو أف ىذا ا ي طه    العف لد   ؽ  يطنيو 

 ا ع    القطلـ ييؿ.ال طزن لدى  ط ن ال  يفر  م  الرغـ  ف  دـ انياطره الف 

                
رنػػػط   ػػػلف ىطيؼ/أ  ػػػد  جػػػد الراػػػط  ملػػػف   اك ػػػطللب العنلػػػن ف ي ف ييػػػط  ػػػ  العػػػف ال قطزػػػر    مػػػن يملػػػن اليرجلػػػن  -1

 .1459  ص 2018  يطنفف اكفؿ 41اليرجفلن ف اإلن طنلن  )القراؽ/يملن العنفف ال  لمن(  القدد  اك ط لن لمقمـف
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Paul Jackson Pollock 

convergence, Dotting and spraying the dyes onto a large canvas painting, 
*
.327 cm x 390 cm, 1952 

  
 ي    ن زر ىذه اليف يطت  ل ط يطرلنط إللو  طج ط ف ب ال فؿ جأف العف ال قطزر    دفد  

طرؽ ي دل و ليف لج   ال ايؿ الف لد ىف  دى ف   ال  يفر ج ط إلجدا طيو ف يذا ينفع أ طللجو ف 
ل د و العنطف   ن ف ن  ظ نعفر ال اطىد     ط ن ال قطرض أف الزطلفنطت لف فد ىفة  ل ط جلف العنطف 
ف ال يم   ف الق ؿ العن   ف لقؿ  ف جلف ىطيو اك جطب جطلدر ن اكفل  ىف العير ال ط    ف دـ 

 لن لي  لؽ غطلن اإلدراؾ.ف فد ال نفات اليط 
ف ليذا   د يطف لزا ط  م  العرد يطفلر  مين العير الفا ع ف ي جؿ اك ر ل ط لو  ف انقيط طت  

ال طجلن  م  ي  لؽ الق ملن اليفازملن  ط جلف العنطف ف ال يم   الذ  ي يمؼ در طت ف لو ي ت   من 
ا لقدـ انياطر العير العن  ال قطزر جدر ن  ف الظرفؼ الي  ييفف غطلجلييط انقداـ الذفؽ ال  طل  نظر 

 يجلرة  طزن    الجمداف القرجلن.
 

 فمسفة الفن المعاصر: -7
إف إايطللن الن ؽ الفا د    العف ال قطزر  ف أجرز القفا ؽ الي  العير اإلن طن    لث ل اؿ  

  لو   طلعف جط يجطره الن ؽ ا ايغطؿ  م  الف دة ف اليملن    إططر الز ف ف الي    يي  ؽ إ   ف 
 ف ال  طر طت ا يزطللن الي    قت جلف اك راد ف الطجلقن    آف فا د  طاع إل    ألن ال دللن 

 ال يجطدلن  ل ط جلف الق ؿ ف الف   جط يجطرى ط طر   الق ملن اليعط ملن  م  ا ي ؼ أف ييط.

                
 https://www.jackson-pollock.org/convergence.jsp :ا لييرفن  عالزفرة   يج ن  ف ال فل *

https://www.jackson-pollock.org/convergence.jsp
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ر ن العنلن ال قطزرة إل  ي در اإلاطرة ىنط إل  ارفرة  يـ ا  يرااطت الي  أفزمت ال  ط 
لل ييط ال طللن ف ذلؾ لزد اليفزؿ إل  نيل يلف ىط يلف  يي اؿ اكفل     الفزفؿ إل   يـ ال قطزرة 
   العف  م  ا ي ؼ   يفلطييط  ل ط ييفف اك رى نط لن لمن ؽ الذ  ى   ملو اآلف   طل فانب 

ف العنطف  ط لـ ليف ىنطؾ ف   ا ط    ي دد الايملن ف دىط غلر يط لن لي  لؽ اليعط ؿ  ط جلف ال يم   
 ف فايب لمقفل ن الي  لايدىط القطلـ    الفلت ال طار.

 Henri Bergson (1941-1859) فمسفة الفن عند برغسون: -7-1
لرى جرغ فف أف العف  جطرة  ف  لف  ليط لزل لن  ط زن   طلعنطف ىنط زط ب لفة ف جزلرة  

ال لطة ي ت إدراؾ  جطار ف ىف  ط ل ينو  ف الرفلن    ي  لد أ يطره ي ينو  ف ال فض      ط ت 
   طلرؤلن الي  يف د  ند يط ن اك راد  ط ى  إ  رؤلن  ط لن 1الي    ل يطلع  ط ن النطس رؤلييط

ل  يمؼ ال فاف طت ال طر لن الي  يقيجر يرؤلن   دفدة نظرا ليقم يط جطلفالع ال طر    ف ىف اك ر 
 جقط دفف اليأ ؿ العقم  لمف فد ف ا ىي طـ   ط جطلنعقلطت.الذ  ل فؿ ط

إف اإلدراؾ ال     ط ىف إ  ا د القفا ؿ ال  ط دة  م   يـ ال مفؾ أف اك قطؿ ال يجطلنن   
 ط يزطؿ ال ط ـ  ط جلف العرد ف الطجلقن  ط ىف إ   ي رجن   لن  رلدة ف يف لع ل  طؿ إدراؾ الق ؿ  

جو اإلن طف  ف جطل  اليط نطت اك رى لقيجر ي س ذف يف ليلف ا دى ط  ىذا اإلدراؾ الذ  ل يص
 جططن  ف اآل ر  طر  .

 طد "جرغ فف" ج عيفـ  دلد لرجط  ط جلف الق ملن اإلجدا لن ف ال س جفزعي ط  يفنط الق ؿ  
لعنطف العن  ف ىف "ال مؽ العن "  ط ا يجره اليالر    فلينط ال طار  يرا  نلط    د يطف لزا ط  م  ا

ال  ع  ط جلف ال لـ ال ايمن لق مو العن  جددا جطك يطر ف  رفرا جطل طدلطت الي  يايؿ    نيطلن ال ططؼ 
الايؿ ال طر   الذ  لقيجر يزفرة نيط لن لق ملن اإلجداع الذ  ل ر جقدة  را ؿ  ف ال  رد إل  

 2القلن   ف ف اليملن إل  ال ز لن.

ل يف ال فؿ جأف "جرغ فف" لدـ لنط أ د النظرلطت ال  طللن ال طزن ف الي  يؤلؼ  ط جلف العف ف  
اإلدراؾ ال    ال جطار لمعنطف الذ  لقيجر لفا يط ف ىف اإلن طف الغلر  طد   إ  أف ال ط لن  ط دة 

                
 .14  ص 1988زيرلط إجراىلـ   م عن العف    العير ال قطزر  دار  زر لمطجط ن   زر   -1
 .23ال ر ع نع و  ص  -2
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العن  ال  ي د  ف  م  يف ع اإلدراؾ ال    نظرا لمجقد ال ليط لزل   الذ  ي ي و زمن العنطف جيرااو 
   لطو الجل   ف ا  ي ط  .

 Timothy Binkley (1943)تيموتي بينكمي:  -7-2
 نطف ف  لم فؼ أ رلي   رؼ  نو ييطجطيو  ف  مـ ال  طؿ ف العف ال عطىل    ف  رؼ  نو  

ـ  م  ايطدة الدييفراه 1970فلقو جطليزط لـ العنلن  ف   ؿ اليف جلفير ال   فؿ  ي زؿ     نن 
العم عن  ف  ط قن يي طس ف اايغؿ يذلؾ يأ يطذ      طؿ العنفف الجزرلن ف لقيجر  ؤ س    

 .1الزطلفف الدفل  الرل   لعف لمي جلفير

لد ييفف نظرة "جلنيم " لمعف ال قطزر لفلن جقض الا د  يف لؤ ف جقدـ يعطلن ردة اك قطؿ  
  الي م  جطلف   اي طه الفالع   طل قطزرة ال  طللن اي طه الق ؿ العن  جؿ أنو  ف الارفر   م  ال يم 

   العف   ل يف أف يجن   م  ال طنب ال طد    ط  م  الرغـ  ف ف فد زمن جلني ط  ف ىف اك ر 
 الذ  لي  ؽ اني ط   ف ال داان إل   ط جقدىط.

إف ال قطن  اليعط ملن جلف ال قطزرة ف ال  ير طت العنلن     يلنطت ال رف ال طا  يؤيد  
ال رفج الاجو يم   ف ا ن  جطت ا  ي ط لن ال  يمعن لليفلد  نو  ف  دلد  ر طف  ط لي طفز العنطف 
 لو فلقو ج ط لد و دفف ن لطف ال جدأ    اكداد  ف ىف اك ر الذ  لنطجؽ  م  ف و ال زفص    

عطىلـ   ددة ي زز  الجفب ارت ف العف الجل   جفزعي ط  طدة  ردلن    دفد لم غرا لن ليط ف    
 ي ي يط.

لرى "جلنيم " ألاط انو  ف الارفر  الق ؿ ف ؽ الجقد ا  ي ط   الذ  ي ي ع  لو ا الن:  
اليط نطت ف اك  طؿ العنلن جطإلاط ن إل  القنطزر ف اكالطد الي  يقيجر ي زدر لمي رجن ال  طللن  ف 

  ل قؿ  ف الذات يفا و اآل ر دفف ى  اك فر الي  يقيجر يزلطغن نيط لن ل عطىلـ العف ال قطزر الذ
 ا زطداـ جطل  يفى ال قر   أف  فا ين ال  يفؿ.

 

                
1
-  Roger Malina, The Stone Age of the Digital Arts: 

14/07/2019,http://www.nydigitalsalon.org/10/essay.php?eassy=3. 
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  Arthur Coleman Danto (1924/2013: )دانتو آرثر كولمان -7-3
لجدف يعيلر "دانيف" اط   اي طه العف ال قطزر  طزن    ال فانب الي  ييقمؽ جطلعف ال عطىل    

ال  لطن جنط ل يف أف ييفف     د ذاييط      نلط   ف ىنط   د  طزن  ف ىف لرى جأف يؿ ا  يلطد 
يطف لزا ط  م  العرد الم فد إل    ؿ العم عن  ي  ل لز  فىر اكالطد ال  لطن جقطل و ال طر    
 طك يطر ل يف أف ليفف ليط دفر الف لط  ط جلف ال  طىلر     يم   العنفف ال قطزرة الي  ي يمؼ 

 ت ال جفؿ ف النعفر  نيط.أف ييط ف يذا   يفلط

د ط آرار    القدلد  ف ييطجطيو إل  ارفرة الي للز ف اليعرلن  ط جلف  زطم   ال داان ف  
ال قطزرة ف ىذا ا ينطدا إل  العفارؽ اليطرل لن ف العيرلن ليملي ط   طلعف ال قطزر   جو ل رج  ف 

الي  ي   و  ف  نو   قطللر ال  طللن لطلب ال داان    اليالر  ف ال فانب  طزن اك يطر ف اك طللب 
ف دىط   ييع  لعيـ ىذا الايؿ ال دلد  ف العف  ف أنو  ف ال ـز  را  ييط جطلي رر  ف ال  طر طت 

 .1الي  لجن   مليط الن ؽ العير 

 Boris Efimovich Groys (1947)   بوريز غرويس: -7-4
ـ  لقيجر  ف  ؤ    1947 طرس  19 عير ف نطلد  ن  ف  لم فؼ أل طن  فلد جيطرلخ:  

ف اايغؿ   (Karlsruhe University)   ف ن اكج طث ج ط قن "يطرل رفه" لمعنفف ف اليز لـ 
ألاط    القدلد  ف ال ط قطت اكفرفجلن ف اك رليلن ي ط لو  دة  ؤلعطت      ؿ  مـ ال  طؿ ف 

 ن.العنفف الجزرل

يطرؽ "جفرلز"     قرض  دلاو  ف ال قطزرة    العف إل   دة  فانب      لن العف  
جطل  طف ن ال طر لن  طزن  ط يقمؽ جطل طنب ال لط     لث د ض  يرة ف فد زمن  ط جلف العف ف 
ال لط ن   طلعف  طد لغطلن  فاف لن     فانجيط اريجطططت فظلعلن ف نطدرا  ط يي مو ا  ي ط ت 

ط لن الي  يي م   ظطىرىط    يف لو أ يطر ال اطىد إل   يرة  ط لراد جيط يف لو ال يم   ن ف  لطؽ ال ل
 .2 قلف

                

 رفة  جد العيطح ا طين   ؤ  ن ىنػداف  لميقمػلـ : ير  01ط    د ن لزلرة  دا  فللطف  يط جراس  العف ال قطزر  1-
 .117  ص 2014ف الا ط ن   زر  

2
- Boris Groys, Art Power, The Mit Press, London, 2008,P 13. 
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اي و يذلؾ     م عيو ال  طللن إل  الد طع  ف ال ل ن ال  طللن لمعف ال قطزر  م    طب  
جطلارفرة  ال داان الي  زنعيط  م  أ طس أنيط   ف ي ملد   طل   ف أف ن طح العف ال قطزر للس

الفلفج إل  ا ليزاـ ال لط   ف ل زد ىنط ) فؽ العف( جؿ أف العنطف جف لو ال نعيح  ي ط  ليفف لو 
الغمجن    إلزطؿ أ يطر أ  طلو العنلن إل  أجقد ال دفد ف دفف الي لد جافاجط ي فؿ جلنو ف جلف 

 .1إجدا و

 

                
1
- Ibid, P 15. 
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إف األمر األكيد أف التجارب الفنية بالجزائر و معمى غرار بمداف الاالـ ال يمكف ليا أف تنفصـ أو تنازؿ 
يارات الفنية الحديثة و المااصرة، سواء أكانت ىذه التجارب معصامية أـ أكاديمية معف سياقات الت

أو تمؾ األمعماؿ التي تنفرد بقيـ الفف بمختمؼ مواضيايا التي تندرج ضمف الشابوية الفمكمورية 
السيكولوجية و الذىنية لمفناف كطرؼ أوؿ و لممتمقي  ؿاألمعماو التي أخذت منحى ليا في  المااصر
 طرفا فامعبل في الاممية التواصمية.بوصفو 

معبلقة مباشرة في باض األحياف مع إشكاالت النسؽ و التي إف ىذه التفامعبلت قد يكوف ليا  
يخفى  التي ليا معبلقة بالفكر اإلنساني، و ما التاد مف بيف أبرز الاوائؽ التي تقؼ في وجو المتغيرات 

 معمينا أف أي نسؽ يقوـ معمى الوحدة و الكمية التي بدورىا ال مانى ليا إال بوجود ىذا النسؽ.

التي  األنساؽالمااصرة مختمفا اختبلفا شبو كمي معف باقي  قد يكوف النسؽ في المغة البصرية 
مى الباحث التيارات الفنية الحديثة خبلؿ فترات خمت مف الزمف، مف ىنا كاف مف الضروري معمعرفتيا 

المتمقي لمنسؽ  الفرضيات التي أوصمتمجاؿ الفنوف التشكيمية المااصرة البحث لموصوؿ إلى فيـ في 
 .قيمتو الفكري و

المتزامف في أغمب األحياف إلى حالتيف مختمفتيف تتجمى أوالىما في نفي النسؽ الفكري  ليصؿ  
، ىنا يتضح لنا بأف لغة نسؽ فكري أسمىالوصوؿ إلى لمامؿ الفني المااصر، أما الثانية فتتمثؿ في 

المتكاممة معمى اختبلؼ نسقيا الواحد و ىو الوصؼ وحدىا ال تكفي لبناء المغة البصرية التواصمية 
 غالب األحياف إلى تبايف مستوى الومعي لدى الفرد الواحد. األمر الذي يرجع في

ي الوصوؿ إلى المتمقي ففي محاولة منا لفيـ و تذليؿ ألىـ الصاوبات التي تصاحب ىنا و  
الوصؼ الخارجي لمامؿ  التأثر و التأثير معميو مع مرامعاة جانب مضموف الامؿ الفني و كذا جدلية

محاولة إرساء باض الخطوات التي كاف مف البلـز الفني بوصفو المكوف السطحي لتفاصيمو لجأنا إلى 
 التحمي بيا مف طرؼ الجميور.

ممية التحميمية التي تقرب المشاىد مف فصوؿ نسج الموحة الاىذه الخطوات التي تندرج ضمف  
أيف سنتطرؽ بنوع مف الخصوصية ، الفنية المااصرة معمى وجو الخصوص بوصفيا موضوع دراستنا

بير فسنرى تباينا لاممية التمقي التي إف تحققت بشكؿ كإلى ماىية التحميؿ بأنوامعو و التي تاتبر كتمييد 
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تقوـ في مجمميا معمى تراكمات الجميور في في األحكاـ التي تكوف خاضاة ألحكاـ نقدية فنية 
 مجاالت معدة قد يكوف مف أىميا: تاريخ الفف، وكذا معمـ الجماؿ.....إلخ

 

  مفهوم التحميل الفني: -1

تتوسع دائرة التحميؿ الفني لؤلمعماؿ التشكيمية أو مختمؼ الفنوف البصرية المااصرة لتشمؿ  
المكنونات التي أدت إلى التارؼ معمى الطبياة المثمى التي صاحبت  اكتشاؼمعممية دقيقة تيدؼ إلى 

ي تتوافؽ لتيابر معنو الفناف بمختمؼ الخامات االبمورة الكمية لموضوع الامؿ الفني، ىذا األخير الذي 
في مجمميا مع المساحة، و ىي الابلقات التي ينتج معنيا تبايف المبلمس و كذا البنيات الواحدة التي 

 تتماشى بطبايا مع الفراغات.

ىذا بالاودة طباا إلى ما ييدؼ إليو الفف مف خبلؿ مختمؼ الجوانب االجتمامعية مف خبلؿ  
المضموف االجتمامعي في صور صريحة إلى حد أسموبيف متباينيف، فقد يكوف الفف كصورة تابر معف 

، و مف ناحية كبير و ىو ما نممسو خاصة في الاادات و التقاليد و كؿ ما لو معبلقة بالتراث و اليوية
أخرى فيو يأتي معمى شاكمة تضميف أي افتراض وجود وجية نظر ماينة قد تخدـ قضية ما و ىنا 

 1مستويات القبوؿ و الفامعمية.تتبايف 

ر معممية التحميؿ الفني بمثابة وصؼ دقيؽ لمختمؼ الابلقات التي تجمع ما بيف حيث تاتب 
لتحقيؽ ىذا األمر كاف البد معمى الفرد أف يتحرى القيـ التشكيمية التي يتولد معنيا موضوع الامؿ الفني،

ؾ و يجمع مختمؼ األدلة و البراىيف التي مف شأنيا المسامعدة في إرساء معممية تفسير الامؿ الفني و ف
 يتوجو صوب النفور. اآلخرأحدىما يمثؿ جانب التجاوب بينما  اثنيفاتجاىيف شفراتو و منو تحقيؽ 

ىنا نقؼ مرة أخرى معند أحد أىـ التقاطاات التي تتبلقى مع الاممية النقدية لمفنوف البصرية  
معمى اختبلؼ مناىجيا و كذا مدارسيا و أساليبيا، فتكوف الاممية النقدية ىنا بمثابة تحميؿ قائـ بذاتو 

                                                           
 .35، ص 2008ارنولد ىاوزر، فمسفة تاريخ الفف، تر:رمزي معبده جرجس، المركز القومي لمترجمة، القاىرة،  -1
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ير قادر معمى في مختمؼ أنحائيا لكنيا بسيطة تمكف المتمقي )الجميور الغ معمى أسس فمسفية جمالية
 .1مف إدراؾ األبجديات و القيـ التي توجيو نحو تحديد رؤية فنية جمالية صحيحة تذوؽ التحؼ الفنية(

إف ىذه المتطمبات التي نتكمـ معمييا قائمة بدورىا معمى اإللماـ باناصر الامؿ التشكيمي أو ما  
و التي تتبايف مف خبلؿ آراء الامماء و كذا الفنانيف مرورا بالنقاد و  نصطمح معميو الصورة التشكيمية

 التي تتجمى لنا في ما يمي:

و التي تتجمى في الفكرة باألساس مضافة إلييا مختمؼ الخامات، و أسموب  العناصر العامة: -أ
 التابير.

و تتمثؿ في القيـ التشكيمية التي ليا صمة بنيوية واحدة و تتمثؿ في النقطة  العناصر البنائية: -ب
معمى اختبلؼ تشكيبلتو)صمب، ليف، معمودي، أفقي ...إلخ(، و التي تنتج مف خبلليا مختمؼ الخطوط 

مف الماروؼ أف مجمومعة الخطوط تنتج معنيا األشكاؿ في حاؿ تقاطايا و ىي الحاالت الغالبة معمى 
و  بالظبلؿالتي تتأثر لتشمؿ المساحة و تمؤل الفراغات بمختمؼ الكتؿ و األحجاـ  التشكيؿ الفني
 معمى سطوح األشياء لتحقيؽ نسؽ الموف.الضوء  اناكاساتاألنوار و كذا 

تقترف بالتوازف في توزيع تشتمؿ معمى الوحدة و التنوع في الامؿ الفني و التي  الكمية:العناصر  -ج
التوازف و إف كاف مدروسا فسيمكف الفناف في حالة تفوقو مف تحقيؽ إيقاع الاناصر التشكيمية، إف ىذا 

مؿ الضوء سواء أكاف و تناغـ فيما بيف الاناصر التشكيمية مف خبلؿ األشكاؿ و األلواف التي تتأثر باا
، باإلضافة إلى المبلمس و ىي الاناصر التي تتحكـ في الشكؿ الخارجي أو مصطناا مصدره طبيايا

 الفني.لممنتوج 

بغض النظر معف ما يحممو موضوع الامؿ الفني معمى اختبلؼ مدارسو و كذا أساليبو و التي  
و الرموز فستبقى وظيفتو األخيرة داللية معمى أفكار الفناف التي يجسدىا  اإليحاءاتتختمؼ مف جممة 
الموحة الفنية، التي يبرز مف خبلليا خاصية األلواف و جماليتيا و مدى تأثيرىا معمى بمختمؼ الخامات 

                                                           
 الطباة األولى، الساودية، نشر خاص، طارؽ بكر معثماف قزاز، النقد الفني المااصر دراسة في الفنوف التشكيمية، -1

 .10ص 2002
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ؿ الواقع كما ىو بؿ المجوء إلى ممكة التابير معف حيث تبرز ىنا قدرات الفناف بايدا معف التقميد و نق
 .1الواقع

يكمف كذلؾ ىدؼ التحميؿ الفني لمفنوف التشكيمية و الفنوف البصرية المااصرة معمى وجو  
الخصوص في تكويف دراسة مصغرة و موجية لمختمؼ األمعماؿ التصويرية التي قواميا الفكر الفمسفي 

و طرؽ توظيؼ الخامة وفؽ في جانبو الجمالي، و الذي بدوره يحيط في كافة جوانبو باألساليب 
 2ات المختمفة معمى سطح الامؿ الفنيالتقني

 

                         :المقاربة السيميولوجية في التحميل الفني -2

 (:Laurent Gervereau)"لوران جيرفيرو"  -2-1

ذىب "لوراف جيرفيرو" في منيجو إلى تبسيط الاممية التحميمية وفؽ معمـ السيميولوجيا الذي  
مجاؿ الفنوف البصرية بحكـ تداخؿ المصطمحات و كذا توظيفاتيا في يتقاطع في كثير مف النواحي مع 

 ، و منو فقد جاءت خطواتو كاآلتي:3مختمؼ مياديف الفنوف البصرية

 الوصف: -2-1-1

يرى "لوراف جيرفيرو" معمى غير البقية مف السيميولوجييف بأف المرحمة األولى)الوصفية( تاتبر  
مف ذلؾ فمكانتيا أساسية بامعتبار أف وصؼ الاناصر  كمرحمة "ساذجة" نومعا ما، و معمى الرغـ

المحصؿ معمييا مف خبلؿ الاممية الوصفية البسيطة ليا األثر الكبير في بناء التحميؿ الناتج، و أنو مف 
 . 4خبلؿ الوصؼ الدقيؽ لممااني سيتمكف المحمؿ في األخير مف فيـ الموضوع

                                                           
طارؽ معابديف إبراىيـ معبد الوىاب، قراءة الصورة التشكيمية بيف الحقيقة و اإليحاء، مجمة الامـو اإلنسانية و  -1

 . 110، ص 2012االقتصادية)السوداف/جاماة السوداف لمامـو و التكنولوجيا(، الادد األوؿ، 
تجمياي لموحة التشكيمية،)رسالة زىرة بنت معبد اهلل بف معبد الرحيـ حسيف ناصر، البوب كمدخؿ الستحداث فف  -2

ماجستير(، تخصص اآلداب في التربية الفنية، تحت إشراؼ ابتساـ رجب معبد الجواد، قسـ التربية الفنية/كمية التربية، 
 .34، ص 2008جاماة الممؾ ساود، 

وفي"الشيخ و لمتصوير الرمزي و الص اتصاليةالروحي في الخطاب الصوفي مقاربة سيميو  االتصاؿسياـ الشجيري،  -3
 .102، ص 2016، 34-33المريد نموذجا"، مجمة الباحث اإلمعبلمي، )الاراؽ/جاماة بغداد(، الادد 

4
- Laurent Gervereau, voir, comprendre, Analyse les images, (paris, Editions la découvert, 1997), p 40. 
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 الجانب التقني: -أ

بالمامومات المادية و الشكمية التي تانى بالصورة معموما و الموحة  يشمؿ ىذا الجانب كؿ ما لو صمة
 الفنية معمى وجو الخصوص، وىي جاماة لما يمي:

 .ة* اسـ صاحب الموح

 * تاريخ ظيورىا.

 * نوع الحامؿ و التقنية المستخدمة.

 * الشكؿ الخارجي و حجـ الامؿ.

 الجانب التشكيمي: -ب

في األمعماؿ الفنية التشكيمية و ىذا دوف مرامعاة القيمة الفنية لمصورة، ياتبر ىذا الجانب ذو أىمية كبيرة 
معمى امعتبار أنو يستيدؼ المكونات الاامة كالخطوط و األشكاؿ و األلواف و التي تاتبر 
كمكونات)معناصر( لسطح الامؿ الفني و التي ليا دالالتيا الخاصة و الاامة في معمـ السيميولوجيا، 

 آف واحد معف مضموف المنتوج الفني و تشمؿ ما يمي:في حيف أنيا مابرة في 

 * تحميؿ األلواف مع مرامعاة درجاتيا و توظيفيا الصحيحة وفؽ مبدأ االنسجاـ الموني.

* التمثيؿ األيقوني بوصفو الابلمة التي تنـ معف شيء ما و الذي يحمؿ نفس السمات، فمف الممكف 
، و تاتمد ىذه 1صفتو )كائف حي أو جماد(أف ناتبر أي شيء أيقونة لشيء آخر بغض النظر معف 

لمتمكف مف تحديد المانى مف خبلؿ  لؤليقونةالمرحمة كذلؾ معمى تحديد الخطوط الرئيسية المشكمة 
 الترجمة الصحيحة لدالالت الخط الواحد.

                                                           
، مقاالت مترجمة و دراسات، دار الياس الاصرية، سيزا قاسـ، ونصر حامد أبو زيد، مدخؿ إلى السيميوطيقيا -1

 .252،  ص 1986المغرب،
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، فالقسـ األوؿ لو معبلقة بما لو اثنيفبطبايا تنقسـ إلى شقيف  األيقونةفي حيف أف التمثيبلت   
لمكائنات الحية كاإلنساف و النبات و الحيواف أما الشؽ الثاني فيتجمى بكؿ ما لو معبلقة تشكيؿ 

 باألشكاؿ اليندسية المتباينة.

 الموضوع: -ج

مف المتاارؼ معميو أف الانواف ياتبر بمثابة السمة أو األثر الذي نستدؿ بو معمى تفاصيؿ الشيء 
و االسـ و المفظ الموضوع معمى الجوىر أو »المطمع معميو، حيث يقوؿ ابف سينا في ىذا الصدد :

، في حيف أف الانواف في المنتج الفني 1«الغرض لنفصؿ بو معف باض كقولو مبتدئا اسـ كذا و كذا
 يرامعي ىذه النقاط:

 لمانواف. ا* التطرؽ لابلقة الموحة)تفاصيميا( مع الانواف و مدى مطابقة حيثياتي

 * الوصؼ األولي لاناصر الموحة.

إلى الموضوع فنبلحظ غيابو أحيانا مف طرؼ الفناف نظرا لادة متغيرات لكف الشيء بالاودة  
الثابت أنو ركيزة مف الركائز األساسية في تشكيؿ المانى الااـ، ليفتح بذلؾ المجاؿ أماـ مرحمة القراءة 

لموحة،  األولية لماناصر التشكيمية الموظفة في مساحة الامؿ الفني الذي يارؼ بإمعطاء المانى األولي
نستخرج أمريف مف الاممية السيميولوجية: » (:Louis Hjelmslev) *ؼ"ممسميحيث يقوؿ"  لويس ىي

 .2«"التاييف" و الذي ياتبر بسيطا، و "التضميف" و الذي يكوف ماقدا إلى حد كبير

 بيئة الموحة: -د

الموحة لتجنب التأويبلت * تيدؼ ىذه الخطوة إلى اإلحاطة الفامية بالسياؽ الذي يسير معميو موضوع 
و التفسيرات الخاطئة التي مف شئنيا تغميط الفكر الااـ لممتمقي، وىذا ال يتـ إال مف خبلؿ التفسير 

 المحكـ لدالالت الاناصر التشكيمية المتضمنة و كذا التطرؽ إلى أسموب الفناف أو توجيو الفني.

                                                           
 .49، 2001سوريا، -دار الحوار لمنشر، دمشؽ ،01ط  بساـ قطوس، سيمياء الانواف، -1
 ـ.1965ـ قاـ بإجراء توساة لتأمبلت "دي سوسير"، توفي سنة 1899مف مواليد  دانمركيلغوي  *

2
- Marie-Claude Vettraine-Soulard, Lire une Image, Analyse de contenu iconique, (Paris, 

Armand colin Editeur, 1993),p 64. 
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، االجتمامعية، الدينية، الاادات و التقاليد خبلؿ النواحي)النفسية ف* معبلقة موضوع الموحة بالفناف م
 ...الخ(.

 القراءة التضمينية: -ه

* تناقش مف خبلليا مدى مطابقة القيـ التشكيمية المختمفة مع الاناصر الموظفة في الومعاء الكمي 
 لموحة لمامؿ الفني.

 نتائج التحميل: -و

ليا جدلية التأثر و التأثير في معمؿ  * يبدي فييا الدارس لمامؿ الفني معف ما توصؿ إليو مف متطمبات
 .1الفناف مع ذكر أحكاـ تكوف غير قاطاة و قابمة لمدراسة

 :(Erwin Panofsky) ""إروين بانوفسكي -2-2

األمعماؿ الفنية حيث يتمثؿ الطرؼ األوؿ في  ؿض أحد أىـ االتجاىات في تحميىنا نستار  
التحميؿ، و قد قامت الطرائؽ في معممية  و أمعمؽ و التي تاتبر مف بيف أسيؿ يف بانوفسكي"إرو نظرية "

ىذه النظرية معمى خطة تتسـ في البساطة مف حيث قراءة الموحة و كذا تذليؿ الماوقات المفاىيمية و 
 و امعتمد معمى خطة بسيطة نوضحيا فيما يمي: التشكيمية لمامؿ الفني

 و يشتمؿ معمى المامومات التالية:، تقديم العمل الفني -2-2-1

 معنواف الامؿ الفني. *

 صاحب الامؿ )نبذة معف سيرة الفناف(. *

 * سنة اإلنجاز.

 تصوير، نحت، رسـ، فسيفساء، منمنمات، تصميـ ....الخ(.) الامؿ: نوع* 

                                                           
وجدة،  -ينظر: معبد الرحماف بومعمي، محاضرا في السيميولوجيا، محاضرة موجية لطمبة اإلجازة، كمية اآلداب -1

 .2005/2006المغرب، 
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مساحة مفتوحة، ألواف زيتية، أكريميؾ، قمـ خشب، قماش، ورؽ، ): * الخامات المستخدمة
 .الرصاص،..إلخ(

* األبااد و القياسات: )الطوؿ، الارض، المساحة، في باض األمعماؿ الفنية خاصة المااصرة يؤخذ 
 و كذا األحجاـ(.بايف االمعتبار االرتفاع 

 سوؽ فنية، متحؼ ...إلخ(.)مجمومعة خاصة، معند ىاو،  * مكاف الحفظ:

، مشيد خيالي طبياة صماء، مشيد تاريخي أو ديني،طبياة الامؿ: )مشيد طبياي، بورتريو، * 
 (.أسطورة

يشتمؿ معمى قراءة سطحية لؤلشكاؿ و التراكيب التي تظير الوجو النيائي لمامؿ * وصؼ الامؿ: )
 الفني(.

 تحديد الظروؼ التاريخية أو المناسبة التي قاـ معمييا موضوع الامؿ. *

خبلليا يبنى و تحدده طريقة توظيؼ القيـ التشكيمية التي مف  ،تحميل أسموب األداء -2-2-2
 و ىي كاآلتي: الامؿ الفني

لفنية الكبلسيكية معمى سبيؿ المثاؿ التكويف: )و يابر معميو مف خبلؿ اختيار أحد أنواع التراكيب ا* 
أو التركيب الاشوائي الذي ياتمد في مجممو معمى التكرار و "معمودي، أفقي، مائؿ، دائري، مثمثي" 

 مبادئ التناظر و البلتناظر(.

 الكمية لموحة.كانة المركزية لمرسـ مف المساحة إبراز الم* 

سيمة مف خبلؿ التي تشكؿ الييكؿ الكمي لمامؿ الفني و يمكف التحصؿ معمييا بطريقة  البناء خطوط* 
 الورؽ الشفاؼ.

 .* المنظور و توظيفو الصحيح مف خبلؿ االمعتماد معمى نقاط التبلشي

التقسيـ الذىبي و تحديد مركز جذب االنتباه في الامؿ * القياسات و النسب: )يمكف مف خبلليا تحديد 
 الفني(.
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الوحدة و التنوع: )تقوـ أساسا معمى التوزيع المتوازف لماناصر التشكيمية مع مرامعاة االنسجاـ فيما بيف * 
 األشكاؿ و األلواف(.

المنتج الخطوط أنواع منيا الصمب، الميف، و لكؿ خط داللتو في الخط: )مف المتاارؼ معميو أف * 
 الفني(.

الموف: )يرامعى مف خبلليا توظيؼ القيـ المونية المختمفة و مدى انسجاميا مع األشكاؿ و كذا طرائؽ * 
ئد و ذكر داللة المزج الاادي مع ضرورة التطرؽ لموف الساتوظيفيا سواء معف طريؽ المزج البصري أو 

 أو وقومعو في الثرثرة المونية(. مدى تحكـ الفناف بالممونةاأللواف الموظفة، و ىو ما سيمكف مف 

و التقنية: )تشتمؿ معمى التقنيات الكبلسيكية المتاارؼ معمييا باإلضافة إلى مختمؼ التقنيات الحديثة * 
 أو السكيف(. الفرشاةامعتمادا معمى ضربات التي تنتج معنيا تقنيات الشفافية و الاتمة 

قوامعدىا لكف في باض األحياف يمجأ الفناف مف المتاارؼ معميو أف لكؿ مدرسة * الظبلؿ و األنوار: )
 قيمة الظؿ و النور، و التي تتأثر بطبايا بقيمة أخرى مشابية ىي الضوء(. إلى المبالغة في توظيؼ

 اإللماـو التي تقوـ في مجمميا معمى امعتمادا معمى أدوات التحميؿ ، استنتاج المعنى -2-2-3
اإلطار التاريخي لمموضوع و في بمجاالت تاريخ الفف، فمسفتو، معمـ الجماؿ بدرجة أولى يضاؼ إلييا 

 :اآلتيةو يمكف أف تمر بالمراحؿ  أحياف أخرى اإللماـ بامـ السيميولوجيا

 * جمع ما يمكف مف مامومات معف الفناف خاصة حياتو الشخصية و المحيط الذي نشأ بو.

 مذىب أو التيار الذي ينتيجو الفناف في تشكيبلتو الفنية.تحديد المدرسة أو ال* 

* االمعتماد معمى الكـ المارفي في فمسفة الفف و معمـ الجماؿ معمى وجو الخصوص في الاممية 
 التحميمية.

 معبلقة الامؿ بالظرؼ التاريخي.* 

التي تحمميا األشكاؿ و األلواف و كذا الرموز و التي تدؿ في كثير مف  اإليحاءات* الدالالت و 
 مجتماو و كذا ميوالتو ىو نفسو.األحياف معمى 
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* توظيؼ مامومات في معدة مجاالت ليا تقاطع مع ميداف الفنوف كامـ النفس مثبل و ىو ما يمكف مف 
 فؾ الغموض معف دالالت الخطوط و األلواف  و ما إلى ذلؾ.

النقاد و ما  آراء المتباينة لمجميور المتمقي إف وجدت مع االمعتماد معمى أوجو ردود األفااؿ* توظيؼ 
  .فنانيفإلى ذلؾ مف 

 * البحث معف أوجو التجديد في الامؿ الفني.

صاحب الامؿ في أفضؿ  ميما لتوضيح باض المامومات إف توفرالتطرؽ لرأي الفناف ياتبر * 
 .األحواؿ

مف الوصوؿ إلى خبايا الامؿ الفني و تاتبر لممحمؿ مع تقديـ استنتاجات تمكنو * إبداء الرأي الخاص 
 حيث تمثؿ نتائج الدراسات السابقة.كمرحمة أخيرة في شبكة التحميؿ معند "بانوفسكي" 

 إالإف اليدؼ الرئيسي مف معممية التحميؿ الفني لمفنوف البصرية معامة و التشكيمية منيا ما ىو  
الفنية و كذا تذليؿ فصوليا ليتمكف  األمعماؿإماطة المثاـ معف مكنونات أحد الوسائؿ الفامعمة في 

د قراءتيا، ىنا التي ىو بصد تمقي( مف قراءة جيدة لمستويات األثر الفني في األمعماؿالمستقبؿ)الم
أف يتحمى بيا و ىي التي  في مجاؿ الفف )أي الناقد( الخبير التي مف شأف القارئ تكمف أحد الجوانب

 مف شأنيا نشر ومعي جمالي لدى الفرد الواحد و المجتمع ككؿ.
 

  الناقد الفني: -3

يرى "طالب سمطاف حمزة راشد الحميري" و ىو أستاذ بكمية الفنوف الجميمة بجاماة بابؿ أف كؿ  
في األصؿ لكف  إنساف باستطامعتو أف يمارس معممية النقد، و ىذا راجع حسبو لكوف كؿ الناس نقاد

ىنا في نقدىـ ىو تبايف المستوى مف حيث الجودة و كذا المنيجية المتباة و التي ترتكز أصبل  ؿالفيص
 1معمى استخداـ أساليب الشرح و التحميؿ و منو الحكـ بابارات وصفية تفسيرية.

                                                           
 :2019ديسمبر  19، أطمع معميو بتاريخ: 2017أكتوبر  16راشد الحميري، مفيـو الناقد،  طالب سمطاف حمزة -1

http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=67463 

http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=67463
http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=67463
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يتادى مفيوـ الناقد الفني كؿ المفاىيـ البسيطة و التي تتمحور حوؿ باقي أنواع النقد، و مف  
في مجاؿ الفنوف البصرية بصفة معامة بما في ذلؾ فنوف الارض و المتاارؼ معميو أف الناقد الفني ىو 

 مف جديد خاصة ما يصاحب بكؿ ما يطرأ اإلحاطةاألبجديات و كذا التي تتطمب مارفة بأدنى 
 المااصرة في الفف.

إف المارفة القصوى في مجاؿ التخصص مف الصفات الضرورية التي يتحمى بيا الناقد الفني  
الكشؼ بالدليؿ و الشواىد معمى جممة السمبيات و كذا  بإمكانوالشخص المتخصص و الذي بوصفو 

سة في مختمؼ االيجابيات التي تصاحب التحؼ الفنية المختمفة و كؿ ما لو معبلقة بموضوع الدرا
 التي تصاحب الامؿ الفني تشكيبل و دراسة. النواحي

و بالفناف و وضاو الذاتي الذي يظير فيو أمعمالو بطريقة ماينة  ما لو معبلقة مف ىذه النواحي 
األحكاـ التي و ىنا تندرج مياـ الناقد في تفسير و تبرير التي تاتبر إلى حد كبير كتابير معف ىويتو، 

أو  اآلخريفالتاامؿ الخاطئ مع الشخصية و كذا وضع الحواجز بينيا و بيف مف شأنيا أف تصحح 
لمناقد الفامي  يمكفىنا تتجمى قيمة اليوية في ناحية الامؿ الفني و ىي أحد أبرز القيـ التي لبا ، القراء

 .1نافية لمجمود و معدـ االستقرار و منو االنطواء معمى الذاتأف يتجاىميا بوصفيا 

قد يكوف لمتنسيؽ الجمالي وفؽ القدرة الاقمية كذلؾ مف بيف أوجو التاامؿ بموضومعية مع  
نقديا، و ىي ما تاتبر كبصيرة يتـ مف خبلليا الوصوؿ و محاسف الامؿ الفني المراد تحميمو  مساوئ

اإللماـ إلى الجوانب الفكرية و الفنية في المنتج الفني مف زوايا متاددة في وقت واحد و تمكنو مف 
 .2بطبياة و مانى الامؿ الفني

الامؿ الفني و ىي يبرز كذلؾ دور الناقد الفني في إمعطاء جممة مف الحموؿ التي تصاحب  
في التي مف شأنيا تقويـ الناتج الفني في المرات المقبمة، حيث تقوـ الحموؿ معمى أسس جمالية فنية 

و معبلقة بالسيميولوجيا و ىو أحد الاموـ التي سياؽ تاريخ الفف بدرجة أولى و كذا فمسفتو و كؿ ما ل

                                                           
الاولمة و دور الفناف التشكيمي الاربي، مجمة حوارات الفنوف، المركز الثقافي، صنااء، السيد معبده سميـ، الفف و  -1

 .31، ص 2008
 .08، ص 1996مكتبة لبناف ناشروف السمسمة، لبناف،  ،01ط  نبيؿ راغب، النقد الفني، -2
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ختمؼ المناىج مف ناحية أخرى كاف لزاما معميو أف يستومعب مو ، ترتكز معمييا المااصرة في الفنوف
 النقدية و مدارسيا و كذا أسس بناء الامؿ الفني.

ما الصاوبات التي تواجيو خاصة ما تامؽ بإشكاليات فيـ فنوف إف ميمة الناقد ال تخمو مف  
باد الحداثة و التي تتطمب نومعا مف الدراية بالتيارات الفنية المااصر التي سايرت القرف الاشروف و 
الواحد و الاشروف و التي حممت مفاىيـ جديدة لمفف ذات أبااد بميغة خاصة مف ناحية القيـ الجمالية 

 التي تصاب في ماظـ األحياف معمى القارئ الاادي.

لادة معوامؿ ذكرنا أسبابيا ست باليينة و ال المتوفرة لجميع األفراد وذلؾ مف ىنا فمياـ الناقد لي 
المتمقي إلى استنباط األحكاـ في  إرشادمف ناحية لكف تبقى وظيفة الناقد الفني صابة باض الشيء 

إلى تطوير مستويات التذوؽ و تنميتو مف أجؿ التمييد البتكارات فنية جديدة  ةاألمعماؿ الفنية، باإلضاف
تفسير اإلنتاجات الفنية التي مف شأنيا تصويب زالت الفنانيف في باض تواكب تطماات المشاىد و كذا 

 األحياف.

 
 :المعاصر النقد الفنيإلى  مدخل -4 

و ىذا  حداثة مف أصاب المجاالت و أمعقدىاقد تكوف الكتابة النقدية في مجاؿ فنوف ما باد ال 
وري معمى المتااطي مع ىذا الحقؿ أف بالاودة إلى مختمؼ التطورات المحيطة بالمااصرة، فمف الضر 

يتحمى بقدر معاؿ مف المارفة في أبرز خصوصيات الفف، خاصة ما تامؽ منيا بالمنجزات الفنية 
، و ىو ما يازز مارفتو بالتحديثات الطارئة اءالمااصرة معمى المستوى الداخمي و الاالمي معمى حد سو 
 في مختمؼ خامات التشكيؿ و كذا تبايف تقنيات توظيفيا.

إف النقد الفني بمفيومو الخاص بالفنوف البصرية المااصرة مف أبرز المقومات التي تؤثر و  
و مختمؼ فنوف الارض األخرى، كالتصميـ المااصر و الفنوف التشكيمية  بمجاالت الفف المتنومعة تتأثر

حيث تتجمى مظاىره في الكتابة وفؽ قوامعد و أسس منيجية مدروسة تمكف المتمقي مف الوصوؿ إلى 
 الجمالي لمتحؼ الفنية. باإلدراؾمضاميف الامؿ الفني و كذا التحمي 
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النقاد في باض  آراء اختبلؼيرى الدكتور "معصمت سيؼ الدولة" بأنو مف الممكف جدا  
لفنية التي ينتمي إلييا الامؿ الفني األحياف حيث يازي ىذا بوجود اختبلفات يحكميا تبايف المدارس ا

ف ىناؾ مدارس معمى الرغـ مف وجود قواسـ مشتركة ما بيف مدارس النقد الفني، لكف األكيد حسبو أ
حوؿ مضموف  اآلراءاؿ ذلؾ تبايف ، و مف مث1تأخذ بايف بقوامعد ماينة بينما ال تأخذ بيا مدارس أخرى
 أـ سياسيا ...إلخ اجتمامعياالمنتج الفني لحرية الفناف في توجيو الفكري سواء أكاف 

وجيو القديـ بوصفو مجاال لمتمييز بيف ما حيث يختمؼ مفيوـ النقد الفني المااصر كذلؾ معف  
فكرية في الوقت الراىف، و  آخرتحممو األمعماؿ الفنية مف قيـ أبااد جمالية و إنسانية و مف جانب 

تماب مختمؼ الوسائط اإلمعبلمية الاامة منيا و الخاصة دورا فامعبل في إيصاؿ السموكيات النقدية التي 
تانى بالرقي بالذوؽ الااـ لممشاىد في المجتمع ككؿ مف خبلؿ تفسير القيـ الفنية المتضمنة في المنتج 

 .2الفني

الحرب الاالمية الثانية معمى الساحة الفنية الاالمية و في ىذا الصدد أيضا نشير إلى مخمفات  
ما طرأ معمييا مف متغيرات كاف أبرزىا إزاحة الااصمة الفرنسية "باريس" مف معمى رأس معاصمة الفف 

لتتوجو الصفة فيما باد إلى مختمؼ الدوؿ البلتينية األخرى و تستقر بالخصوص بمدينة الاالمي، 
تي ىيمنت لحد كبير معمى مسار ة لمفف أزاحت النظـ الكبلسيكية ال"نيويورؾ" أيف ظيرت بوادر جديد

الفف، ىذا طباا باد ظيور أساليب و تقنيات جديدة منفصمة معف ما لو معبلقة بفنوف معصر النيضة و 
مف مثاؿ ذلؾ التابيرية التجريدية و فف البوب ارت و ىو ما كاف كتمييد أولي لبروز فنوف ما باد 

 الحداثة فيما باد.

ال يبدو ىنا األمر ىينا معمى النقاد في تبسيط الرؤى قصد الوصوؿ بالمشاىد إلى التمقي السميـ  
و ما تحممو مف رسائؿ و إيحاءات متنومعة تتطمب توجيو الذي يترتب معنو االستمتاع بالفنوف المااصرة 

باض كانت ماقدة في  إفالاقؿ، ىنا تتضح مكانة الكتابات النقدية معف الفف المااصر حتى و 

                                                           
 :2019ديسمبر  20، أطمع معميو بتاريخ: 2015جويمية  23معصمت سيؼ الدولة، مقاؿ في النقد الفني،  -1

https://harakawahida.wordpress.com/2015/07/23/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89%D8%AF

%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%

88%D9%84%D8%A9/ 
 .05صر دراسة في الفنوف التشكيمية، مرجع سابؽ، ص النقد الفني الماا -2

https://harakawahida.wordpress.com/2015/07/23/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
https://harakawahida.wordpress.com/2015/07/23/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
https://harakawahida.wordpress.com/2015/07/23/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
https://harakawahida.wordpress.com/2015/07/23/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
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في التاامؿ مع الامؿ الماروض تحت سمطة البنية التي تدمعو في جوانبيا إلى الحرية  ىي الجوانب و
 .1التفكيكية

ممكة التذوؽ و كذا المااصرة  البصرية  لنا بأنو مف البلـز أف تتوفر في ناقد الفنوف يتراءىإذف  
 Philip ) بو دراسة المارفة السميمة بتاريخ الفف المااصر كشرط أساسي، و ىو ما جاءت

Weissman ) مناقد والنقد لمعمـ النفس في أحد مقاالتو التي حممت معنواف:""فيميب ويسماف" أيف تارض
حيث  (1962)(The Psychology of the Critic and Psychological Criticism)النفسي

أشار إلى ضرورة معدـ إمعطاء أحكاـ قاطاة بؿ األجدر أف يبتاد الناقد معنيا، بوصؼ فنوف ما باد 
في الحداثة فنونا جديدة و غير مألوفة وجب إمعادة تقييميا وفؽ مفاىيـ جديدة نظرا الختبلفاتيا الجذرية 

 .2مناىجيا

نظرية فنوف ما  لنشأة آخرباإلضافة إلى ىذا فقد كانت محاولة تحويؿ الذات و تطويرىا سببا  
سيتوجب معمى الناقد في مجاؿ الفنوف المااصرة اإلطبلع أيضا معمى كافة النواحي  و منو  باد الحداثة

ي وضح التي استميمت منيا فنوف ما باد الحداثة قواميا، ىنا سنتارض إلى أحد أىـ المخططات الت
 ثة.اقواـ فنوف ما باد الحد *"ناصر الااطي معمي معبد الاظيـ" :فييا الدكتور

مف الواضح كذلؾ أف لنظرية ما باد الحداثة الدور الفامعؿ في إثراء معممية النقد الفني لؤلمعماؿ  
القيـ الداللية و الجمالية التي تنتج  طمف خبلؿ االمعتماد معمى ظواىرىا و مكنوناتيا الثقافية في استنبا

معف أثر الامؿ الفني، و الذي ينتج في كثير مف األحياف معف تجارب الحياة االجتمامعية مف ناحية و 
 .3في جوانب أخرى تأثيرات تكنولوجيا المامومات و االتصاؿ معمى األفراد في الوقت الحاضر

 

                                                           
جولياف ستاالبراس، الفف المااصر "مقدمة قصيرة جدا"، تر: مروة معبد الفتاح شحاتة، مؤسسة ىنداوي لمتاميـ و  -1

 .114، ص 2014، 01الثقافة، ط 
2
- Donald Burton Kuspit, Art criticim, viewed: 04 January 2020,  https://www.britannica.com/art/art-criticism 

 
، ماليزيا، قسـ الدراسات (Universiti Pertanian Malaysia) معبد الاظيـ معمي ناصر الااطي أستاذ بجاماة بوترا*

 الحكومية و الحضارية.
3
- Abdulazim Ali Nacer Elaati, Postmodernism Théory, Université Malazia, 2016, p 05. 

https://www.britannica.com/art/art-criticism
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 *"ما بعد الحداثة" ما هو

 
 :المعاصرة بالجزائر و النقد الفنيالفنون البصرية  -5

محطات نمر معمييا مرور الكراـ، إف الفنوف البصرية بالجزائر و معمى مر التاريخ ليست مجرد  
التاريخي لمذات التاريخية و التي تابر معف الوجداف و الروح و المثؿ الجمالية  اإلبداعبؿ ىي نتاج 

 التي تاكس ىوية األمة الجزائرية.

مف الواضح أيضا أف ببلدنا تمتمؾ جممة مف مقومات الحضارات المتااقبة التي تؤىمنا المتبلؾ  
التسابؽ معمبل الصايد الاالمي و التنافس مف أجؿ الوصوؿ إلى رؤى بصرية مبتكرة ليا التفامعؿ فمسفة 

المجاؿ معمى  حتما تفتحااليجابي مع تاريخنا وواقانا الذي نايشو في الوقت الراىف و ىي مف س
مصرمعيو لنشر فكر فني جزائري خالص لو ارتباطو الوثيقة مع مختمؼ مجاالت الفنوف في شتى أنحاء 

 الاالـ.

حتى بمغ ىذا الفكر الذي دمعمو و ال زاؿ يدمعمو الكثير مف فنانينا خاصة المتمكنوف منيـ  
سبلمية و الفنوف اإل صدى الاالمية في باض جوانبو خاصة ما تامؽ بمجاؿ المنمنمات و كذا مختمؼ

                                                           
 .03صورة مأخوذة مف مقاؿ لمدكتور معبد الاظيـ معمي ناصر "نظرية ما باد الحداثة"، ص  *
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رؤى باض التشكيمييف الغربييف و التي ترتكز قواميا معمى مبدأ التوحيد، ىذا الفكر الذي أثر و تأثر في 
 ."آخروفدينيو و  ، فرومنتافػ  بلكروايدػ  ماتيس"الجزائر معمى غرار:  ازارو كذا المستشرقيف الذيف 

الجزائرية مف أىـ القنوات الفامعمة في مجاؿ مية الفنوف التشكيو الزالت كيؼ و ال و قد كانت  
لتي ليا معبلقة ا اإلبدامعيةمف خبلؿ التجارب كؿ الحواجز  تاالتصاؿ بيف شاوب الاالـ حيث حطم
 مرورا بالذاكرة المصقولة بالمحيط و تحديات الاصر الراىف.بالطابع الثقافي لمبيئة التي ينتموف ليا 

ي المشيد الفني المااصر بالجزائر خاصة باد فترة ال يخفى معمينا أيضا أف التطور واضح ف 
التساينات و التي تاتبر مف أكثر الفترات تأثيرا معمى الحد مف تطور فصوؿ الفف بمختمؼ ميادينو، 
يبدو ىذا جميا باالمعتناء و المتاباة معمى الرغـ مف نقص فامعميتيا بما ىو متامؽ بالجماليات البصرية 

 الفنوف البصرية.في الابلقة الواحدة في مختمؼ 

لكف األمر الواضح معمى الساحة الفنية الجزائرية ىو الغياب الشبو كمي لممتخصصيف في  
ممارسة الاممية النقدية الفنية، و ىذا راجع لادة أسباب و ماوقات شيدتيا الجزائر في الثبلثيف سنة 

ميداف الفنوف البصرية بصفة معامة الفارطة، قد يكوف ليذه المدة الزمنية الطويمة األثر البالغ في ركود 
ما معدا ما تامؽ بالفنوف التي تحقؽ النفاية و الوظيفية وكذا قمة قميمة مف األمعماؿ السينمائية التي تاد 

 معمى رؤوس األصابع.

معدة معوامؿ مختمفة، لكنيا تقدـ لنا "نضيرة الاقوف معكوش" إلى  ىذا الغياب الذي ترجاو الناقدة 
ي الكبير الذي يشيده الفناف الجزائري المااصر خاصة في ظؿ استغبلؿ نموذجا محترما معف الومع

تقيد المدروس بقوامعد المااصرة في التجارب الفنية الشابة خاصة الوسائط االجتمامعية المختمفة و كذا ال
يتبناىا متحؼ الفنوف المواىب التي زاولت دراستيا بالمايد الاالي لمفنوف أو تمؾ األمعماؿ التي 

 .1بالجزائر الااصمةالمااصرة 

إف النقد الفامي ىو الذي يحتـر في أوجيو خصوصيات المبدع و كذا معدـ المبالغة في مدحو  
أو تجريحو، بؿ يكمف اليدؼ األوؿ في تقويمو و إمعطاءه دفاة نحو تقويـ نفسو مف خبلؿ تجاوز 

                                                           
1
- Pat Binder & Gerhard Haupt, interview with Nadira laggoune   Art and curatorial pracitice in algeria, Oct 

2009, viewed: 04 January 2020,  https://universes.art/en/nafas/articles/2009/algeria-art-curatorial-practice 

https://universes.art/en/nafas/articles/2009/algeria-art-curatorial-practice
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النقاد و دارسي ذب بتكاممو مختمؼ مختمؼ الزالت لموصوؿ بو إلى مصاؼ الفناف األصيؿ الذي سيج
 .1مجاؿ الفنوف

 يبدو أف ىذا الجفاؼ في الساحة النقدية الفنية بالجزائر ليس غريبا معف باقي أقطار الوطف 
الاربي فمنذ زمف بايد كانت ىناؾ معديد الصرامعات في أوجو الفف داخؿ الوطف الواحد، منيا ما تامؽ 
بمحاولة محاربة التغريب و كذا الحفاظ معمى مقومات اليوية الوطنية و منو محاولة أخرى إليجاد حموؿ 

 .2حد سواء فامية، خاصة ما تامؽ بجانب األمية البصرية التي الزمت المجتماات الاربية معمى

دراسة الفف و كذا االنكباب معمى  مياديفليذا كاف مف الضروري االلتفاؼ حوؿ مختمؼ  
معامؿ الثقة بالنفس لما لنا إلى مختمؼ اتجاىاتو و منو التاامؿ مايا وفؽ  والتنبيمختمؼ مجاالتو و 

جزءا ال الفف  مف قدرة معمى إمعطاءه لممجتمع و كذا الفف كقيمة جمالية إبدامعية، و ىذا رجومعا لكوف
 يتجزأ مف الخصوصيات الثقافية و التي تتصؼ باألىمية إلثراء مقومات المجتمع الجزائري و تأصيميا.

ادو أف يكوف إف ما تقدـ مف نماذج لدراسات و تحاليؿ لباض المواضيع الفنية الجزائرية ال ي 
محدودة و منقوصة في كثير مف األحياف إال مجرد تجارب تصنؼ في خانة "المحاوالت" معمى امعتبارىا 

لكف ال يمكننا أف نغض البصر معف كونيا شبو مف الجوانب المنيجية الخاضاة لاامؿ فمسفة الفف، 
كونيا الزالت بحاجة كبيرة  جتراحات الاربية األخرىوسط المحمي مقارنة بالتجارب و االفامعمية في ال

الذي حقؽ في باض جوانبو إدراؾ ج البصري تؽ المنإلى السياؽ التداولي البصري الذي مف خبللو خم
 .الفرد الجزائري لواقاو الحضاري في باض الجوانب

 

 مفردات النظام التشكيمي في العمل الفني المعاصر: -6

تقييـ لؤلمعماؿ  ياتبر التذوؽ الفني مف أساسيات الامؿ الفني و مقوماتو لما فيو مف تحميؿ و 
أشكاؿ )...( أو مف الفنية المستيدفة، سواء أكاف مف جانب تذوؽ القيـ التشكيمية مف خطوط و ألواف و 

أو ثقافية أـ دينية  اجتمامعيةجممة الظروؼ التي أحاطت بالامؿ الفني معمى اختبلفيا سواء أكانت 

                                                           
 .16الاربي، بدوف تاريخ، ص دار الكتاب معفيؼ البينسي، النقد الفني و قراءة الصورة،  -1
مازف معصفور، واقع النقد التشكيمي الاربي "استاراض ظاىراتي لمبلمح الجمود"، مجمة فيبلدلفيا  -2

 . 129، ص 2011الثقافية)األردف/جاماة فيبلدلفيا(، الادد الثامف، 
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الذي ياتبر مف أبرز مراحؿ التذوؽ الاميؽ بالفف مف خبلؿ التأمؿ  باإلحساس...إلخ، و ىو ما يمكننا 
 الفني لطبياة الامؿ المنجز.

البيئة  اختبلؼو تااقب الزمف و كذا  ألخرىجغرافية  منطقةالختبلفات تمركز البشر مف  
 اآلراءالفني و التابير معف المكنونات و  اإلبداعتمييا فقد تاددت أساليب مف حضارة إلى أخرى الثقافية 
و التي ىي في مجمميا مف سمات  و األلواف أو الخطوطأ باإلشكاؿمعدة طرؽ منيا التابير  بإتباع

معمى كؿ ما يحتاج إليو في التابير معف كؿ ما ىو  اإلنسافالفنوف البصرية المااصرة، فقد امعتمد 
 محيط بو في الطبياة.

المواضيع و استخبلص  في وقتنا الحاضر اليد الطويمة فيفي حيف أف لمتطور التكنولوجي  
صيبيا مف الفكر الحديث التي القت نالخامات باختبلفيا و التي أتت لنا بجممة مف المؤثرات الجمالية 

الذي معادة ما يشارؾ ، فقد أوجد الفناف المااصر لنفسو طريقة لمتابير معف انفااالتو و تفكيره لئلنسانية
  يحاءات لديو ألفراد آخريف.بو غيره و ىو ما ساىـ بشكؿ كبير في نقؿ األفكار و اإل

لكننا ال لشكؿ الخارجي كقواـ أساسي لمامؿ الفني باإلضافة إلى المضموف طباا، ياتبر ىنا ا 
لتشكيمية األخرى و كذا مختمؼ الوسائط التي نستطيع دراسة الشكؿ وحده بمنأى معف بقية الاناصر ا

ينا أف نتطرؽ إلى كياف الامؿ الفني ساىمت في إمعطاء الامؿ الفني وجيو النيائي، و ليذا و جب معم
 :كاآلتيىما  اثنيفو الذي بدوره ينقسـ إلى قسميف 

 العناصر التشكيمية األولية لبناء العمل الفني: -6-1
 * النقطة:

كدائرة صغيرة تاتبر النقطة الحجر األساس في التشكيؿ و ىذا معمى الرغـ مف بدايتيا البسيطة  
تاتبر الجزء األىـ في تكويف الامؿ الفني فمف  أحاسيس مختمفة، ويابر مف خبلليا الفناف معمى 

لمنقطة األـ و الذي بدوره سيمنحنا شكبل مف  امتدادمجمومعة النقاط سينتج لنا الخط الذي ما ىو إال 
النقطة و تتابايا وفؽ زوايا ماينة وكذا مدى كثافتيا أو تشتتيا، و قد تكوف النقاط رمزية  حركيةخبلؿ 
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فمجمومعة النقاط المنفصمة مف شأنيا أف ترسـ لنا خطوطا وىمية يراد بيا  ،بيف الفراغات لداللة ما
 .1شكبل أو حركة ما

 الخط:* 

توضح لنا مف خبلؿ ما سبؽ بأف الخط ما ىو إال تتابع و تسمسؿ مجمومعة مف النقاط التي  
مائبل أو أفقيا أو منحنيا و معمى اختبلؼ أنوامعو سواء أكاف معموديا أـ تاطي تأثيرا معكسيا لمايف، 

فوجوده في الامؿ الفني جاء لداللة ماينة قد ينتج معنيا أحيانا معنصر مف الاناصر في فضاء الامؿ 
 .الفني أو تابير معف حركة ما

معمى ياتبر الخط مف أقدـ الاناصر في الرسـ فقد استطاع الفناف معبر الزمف مف أف يتحكـ فيو  
ليأتي لنا بأشكاؿ غاية في التشكيؿ  2خشف...إلخ(ف أو صمب، اختبلؼ صفاتو )معريضا، رقيقا، لي

ليؤدي في األخير تمكف المتمقي مف التارؼ معمى داللتيا و لبساطتيا و تابيرىا الواضح دوف تكمؼ 
 خطو انفااال خاصا.

 * الشكل:
قديما و حديثا، و الشكؿ ياتبر الشكؿ مف أكثر الاناصر التكوينية داللة في الفنوف البصرية  

ىو نتاج مجمومعة مف الخطوط المتتالية و المتالفة فيما بينيا معمى الرغـ مف اختبلؼ تمركزىا في 
و ىي معبارة معف جزيئات لتشكؿ فيما بينيا مساحة متناسقة و منتظمة الحركة،  فضاء الامؿ الفني

 معمىسرمعاف ما تشكؿ لنا صفة الشكؿ الذي حتى و إف اختمؼ باختبلؼ تشكيبلتو فسيبقى محافظا 
 وحدة و مضموف الفكرة المستيدفة.

                                                           
 . 97، ص 2009صالح رضا، لغة الشكؿ، الييئة المصرية الاامة لمكتاب، القاىرة،  -1
 .18، ص 2009األلفي، الموجز في تاريخ الفف الااـ، دار نيضة مصر لمنشر و الطبامعة، القاىرة،  القاسـأبو  -2
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وىذا لما يقدمو كؿ  إف الشكؿ و المضموف شيئاف ال يمكف الفصؿ بينيما و ىو أقر بو "ىيغؿ" 
فبدوف األوؿ ال وجود لآلخر، و مف منظوره فالشكؿ ال يرقى إلى المرتبة  لآلخرواحد منيما مف تكممة 

 .1الموضوع اكتماؿالاميا إال معند 

المااصر أولى إال أف الفناف و تنومعيا في الفنوف سابقا و معمى الرغـ مف تادد األشكاؿ  
حيث تاامؿ مايا بسبلسة و دقة متباينة ليا و ما تشغمو مف حيز في فضاء الامؿ الفني اىتماما كبيرا 

وكذا نفس األمر  Body Art"فف الجسد"  و ىذا ما نبلحظو بشكؿ الفت فيفي كثير مف األحياف، 
  .Environmental Artالفف البيئي  بالنسبة

خاصة فيما يتامؽ بمؿء لقد كانت لؤلشكاؿ التي وظفيا الحداثيوف دالالت ذاتية روحية أحيانا  
تابر معف الظواىر المحيطة بالاالـ، إف الصياغة الجيدة  اجتمامعيةو أحيانا أخرى أبااد الفراغات، 

، فنبلحظو )الشكؿ( مرة مف االستغبلؿ الجيد لمفضاءلؤلفكار ىي مف وفقتيـ في كثير مف األحياف 
منتظما و تارة أخرى محددا بينما نجد القسـ الثالث المتناىي، و ىذه التقسيمات التي ياتمد معمييا الفف 

  المااصر باألساس.

 * الفراغ:

لـ تاد لديو أدنى إشكالية في ممئو ألف فالمبلحظ أف الفناف المااصر بالحديث معف الفراغ  
إلى الفرار مف ىيبة مؤل الفراغات، ألف الفراغ حسبو ما سيؤدي بالاقؿ المبدع االختيار األنسب لمفكرة 

  ىو إال بؤرة أو طريقة سيمة لمتابير معف الكؿ في ظؿ فضاء مدروس.

المااصريف في الفف قد اىتموا بمؤل الفراغات سواء أتامؽ األمر بمساحات يبدو جميا أف  
ربط الفراغ مساحة الامؿ الفني في حد ذاتو، ىذا المؤل المدروس لـ يأتي ىكذا بؿ ىو نتاج الارض أـ 

، وقد ذىب بالزماف و المكاف في اف واحد باإلضافة إلى تبايف باقي الاناصر األخرى و انسجاميا
بالرحابة في أمعماليـ ما سيناكس بايدا بتشكيبلتيـ المختمفة ليحققوا لممشاىد اإلحساس الحداثيوف 

 .إيجابا معمى خياؿ المتمقي باختبلؼ مستوياتو

                                                           
رمضاف بسطاويسي محمد غانـ، جمالية الفنوف و فمسفة تاريخ الفف معند ىيغؿ،المؤسسة الجاماية لمدراسات و  -1

 . 28،  ص 1987النشر، مصر، 
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ؤل الفراغ مف خبلؿ ناحية التركيب، الخامات المختمفة دورىا في مباإلضافة إلى ىذا كمو تماب  
و معمى الرغـ مف ىذا فكمو ال يمكف اإلنكار بأف ىناؾ فراغات صغيرة و ىي الفراغات ذات الطابع 

خمؽ نغـ خاص و ىو ما يترؾ في كثير مف األحياف أثرا فنيا لدى الخاص منيا ما أراد بو الفناف 
 المتمقي حيف تأممو لممنتج الفني.

اف المااصر في مؤل الفراغ مف التجارب الناجاة و الناجحة وذلؾ لما فييا تاتبر تجارب الفن 
حيث تتجمى مظاىر ىذا األسموب في معقبلنية التوظيؼ مف مبدأ التابير معف اليدؼ بأسموب خاص، 

داخؿ اإلطار الفني مما لـ يترؾ لمفراغ أية قيمة ما معدا قيمتو كخمفية لمامؿ مف خبلؿ تكرار الاناصر 
 أو تنومعيا.

 * المون:

لطالما سار الشكؿ و الموف بشكؿ متواز في مختمؼ األمعماؿ الفنية الكبلسيكية و ىذا لما  
نو مف دالالت داخؿ التحؼ الفنية، ىذا ما جاميما في خانة القيـ التشكيمية اليامة في بناء يحمبل

 األمعماؿ الفنية.

مف المتاارؼ معميو أف الموف ىو صفة الناكاس الضوء معمى سطوح األشياء و ىو تأثير  
، و قد لاب الموف دورا كبيرا اإلحساسبطباو فيزيولوجي تختص بو شبكية الايف مما ياطي لنا طبياة 

لة معمى جواىر األشياء أو لمتابير دافي مختمؼ المنتوجات الفنية المااصرة و ىو الذي جاء كصفة 
البصري الذي يماب دورا ىاما  لبلتصاؿنشير ىنا إلى أف الموف قد استامؿ منذ القديـ و مانى ما، معف 
 تحقيؽ دالالت ماينة.في 

التأثير الفيزيولوجي الناتج معف شبكة الايف سواء أكاف ذلؾ  »و يارؼ الموف كذلؾ معمى أنو: 
و ليس لو أي وجود خارج ناتجا معف المادة الصبغية الممونة أو معف الضوء المموف، فيو إذف إحساس 

 1«الجياز الاصبي لمكائف الحي

                                                           
، 2010، 01التشكيؿ الموني في القراف الكريـ، معالـ الكتب الحديث، األردف، ط ابتساـ مرىوف الضفار، جماليات  -1

 .64ص 
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فالموف ياتبر كموجات ضوئية تأخذ تأثيرا ليا في معيف المشاىد و التي بدورىا تقوـ باممية فرز  
تمييز ىذه الموجات التي تتبايف أحجاميا و أطواليا، فكمما طالت كانت كإشارة معف ميوؿ الموف إلى  و

 آلخرو ىذا طباا مف سطح  األحمر و إف قصرت فيي تقترب مف الموف األزرؽ وصوال إلى البنفسجي
 .1فتتشكؿ معند المستقبؿ مجمومعة مف األلواف التي اكتسب صفاتيا مسبقا

إمعطاء أف الفف المااصر و معمى تنومعو قد توحد في كثير مف المرات معمى  الممفت لبلنتباه 
كانت ليا الدافاية الكبيرة في خمؽ االنسجاـ  الموف صفتو المادية و الرمزية لمداللة معف مؤشرات إبدامعية

المونية المبلئمة و البلزمة  تالتدريجافي التصميـ الااـ لمشكؿ داخؿ الامؿ الفني مف خبلؿ انتقاء 
و دقة في  اإلبداعمما يضفي في األخير جودة مف ناحية  في القطع الفنية المختمفة اإليقاعلخمؽ 

  انسجاـ الاناصر في باضيا.

لييا معديد ‘الفروقات الثقافية المتنومعة في إدراؾ األلواف و التي أشارت ىنا تتجمى لنا  
(Frederic Leighton) ف"يتالبو "الدراسات، و نستذكر منيا ما جاء 

حوؿ ألواف قوس قزح و الذي  *
حوؿ  أخرى آراءشاع االمعتقاد بأنيا متكونة مف سباة ألواف فقط، بينما نجد في مناطؽ أخرى مف الاالـ 

 .2و تقسيماتيااأللواف و توظيفاتيا 

 * المممس:

مختمؼ األمعماؿ الفنية سواء أكانت كبلسيكية أـ مااصرة مف السمات تاتبر المبلمس في  
و يمكف القوؿ بأنو نتاج التفامعؿ ما بيف السطحية لؤلسطح التي تتـ مااينتيا مف خبلؿ اليد )الممس(، 

في التشكيؿ الفني معمى اختبلفيا مف الخشونة إلى  الضوء و مختمؼ الخامات األخرى و التي تستامؿ
إبراز صفة الخامات لصبلبة إلى الميونة كذلؾ، يماب الضوء كذلؾ دورا ميما في الناومة و مف ا

                                                           
لمدراسات المؤسسة الجاماية تقديـ محمد حمود، كمود معبيد، األلواف، دورىا، تصنيفيا، مصادرىا، رمزيتيا، دالالتيا،  -1
 . 12ص ، 2013، 01النشر و التوزيع، لبناف، ط  و
بمدينة "سكاربورو" بانجمترا، أمضى أرع  1830ديسمبر  02نحات و رساـ إنجميزي ولد بتاريخ  "فريديريؾ اليتف" *

كؿ مف "ديبلكروا" و "إنغر"لينتقؿ فيما باد إلى لندف ليرأس األكاديمية الممكية، توفي في  التقىسنوات في باريس حينيا 
 .1896 جانفي 25

، ص 2001سيكولوجية التذوؽ الفني، معالـ المارفة، الكويت،  شاكر معبد الحميد، التفضيؿ الجمالي، دراسة في2 -2
272. 
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و ىو  معمى المواد الموظفة في بناء الامؿ الفني اناكاسوكالخفة و الثقؿ و الميونة مثبل و ىذا نتيجة 
األمر الذي تؤكده مف دوف شؾ كؿ مف حاستي الممس و البصر بصفتيما مكممتيف لباضيما الباض 

 .1د طبياة المممس و السطح ماافي تحدي

المبلحظ أف المبلمس في فنوف ما باد الحداثة قد تختمؼ في كثير مف األحياف معف النظـ  
، و لممممس ارتباط بصرية إدراكية الكبلسيكية المتاارؼ معمييا و التي تضـ مختمؼ الفنوف البصرية

الختبلؼ األسطح مف جانب الخصائص أكثر منيا معف حاسة الممس و ىو التبايف الذي ندركو كنتيجة 
 البصرية.

 فتمكنواحاز المممس معمى قيمة كبيرة في نفوس المبدمعيف مف الفنانيف معمى اختبلؼ توجياتيـ  
ىذا مف االستفادة منو ليأتوا لنا بجممة مف األسطح المختمفة و التي توافقت مع أفكارىـ المتصورة، 

اوحت مف حيث الدرجة كالمبلمس النامعمة و بغض النظر معف اختبلؼ مبلمس السطوح التي تر 
و مف حيث التنوع كذلؾ فتراوحت ما بيف المبلمس الخشنة و المبلمس المنتظمة و غير المنتظمة، 

 الحقيقية و الطبياية حيث يكوف الفيصؿ ىنا ىو الجياز البصري كمكؿ لممس لمتارؼ معمييا.

 النور و الظل: ،ثالثية الضوء* 

لمتحؼ الفنية خاصة و كذلؾ مف القيـ اليامة في تحديد المباس الااـ  األنوارتاتبر الظبلؿ و  
أحجاما و قد يكوف توظيفيما في كثير  اإمعطائيإبراز الاناصر و أف كبلىما مابر معف األمعماؽ و كذا 

و في الفنوف المااصرة ذىب الفناف في توظيفو لياتيف مف األحياف إلبراز التجسيـ و األبااد المختمفة، 
بابتااده معف تحديد األوقات و توجيو نحو خمؽ توازف بيف أجزاء إلى أباد مف ذلؾ  المتبلزمتيفالقيمتيف 

 .2الطبياة في الامؿ الفني

معمى حرص الفناف المااصر في تشكيبلت أمعمالو الفنية الجديدة معمى التوزيع األمثؿ لمنور  
باض األحياف قصد التخفيؼ مف حدة  كافة الخطوط و المستويات، قد يكوف ىذا التوظيؼ مدروسا في

 الخامات المستخدمة و منو المساىمة في كشؼ طبياتيا.
                                                           

 .21األلفي، مرجع سابؽ، ص القاسـ أبو -1
، 01أنصار محمد معوض اهلل الرفامعي، األصوؿ الجمالية الفمسفية لمفف اإلسبلمي، مكتبة اإلسكندرية، مصر، ط  -2

 .277، ص 2002
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يخمؼ وجود الضوء وجود الكتمة التي تكشؼ معنيا نسبة سطومعو، فكمما كانت اإلضاءة متوازنة  
، في حيف أف زيادة نسبتو قد تؤدي إلى معدـ التوازف في كمما ظير الامؿ النيائي بحمة جمالية متناسقة

اإلحساس بالكتمة التي تكوف جزءا مف سياؽ الامؿ الفني و ىي التي تحددىا الظبلؿ و األنوار 
ىنا ستكوف المتغيرات التي تاطي األحجاـ التي يابر معنيا  بوصفيا مؤشرا لبداية و نياية الكتؿ

  .1الفناف

وء الفامعمية في إبراز الظبلؿ و األنوار في باض التشكيبلت و التي إف األكيد أف لاامؿ الض 
مصدر اإلضاءة مف (، و ىذا معمى الرغـ مف تبايف االرتفاعتاتمد في قواميا معمى الباد الثالث)

مف مختمؼ النواحي  أثر الضوء معمى جمالياتو اناكاسو منو ال ننكر  االصطنامعيةالطبياية إلى 
التابيرية و االنطبامعية و ىو ما تتولد معنو إيحاءات إدراكية لمقيـ الجمالية التي تصحب الشكؿ 

  .2النيائي

يتضح لنا ىنا مدى أىمية الاناصر التشكيمية األولى لبناء الامؿ الفني كأداة تحرؾ الخطاب   
السيميولوجي نحو فكر المتمقي لمفنوف المااصرة، و ىي القيـ التي تاطي التقاببلت و التناسبات التي 

تصوير في و ىي تسامعد معمى توضيح األسس الاامة التي يقـو معمييا التتماشى مع سيميولوجية الفف 
ليا األثر وقت مايف في حيف أف أحاديث الفنانيف و كذا كتاباتيـ حوؿ مختمؼ أمعماليـ الفنية سيكوف 

 البالغ في توجيو الرؤى نحو جمالية التذوؽ في المستقبؿ.

ىذا ما ياتبر كمحاولة فامية لوضع فنوف ما باد الحداثة في مستوى مايف مف التابير  
يحقؽ التواصؿ ما بيف دالالت و مقاصد الفناف التي تتجمى مظاىرىا في  ، و الذيالتشكيمي و البصري

بيف المنتج و  اكتماؿ األثر الفني و مروره إلى مستوى اجتمامعي بميغ تحكمو الابلقات التواصمية ما
 .الناتج و المستقبؿ

 

                                                           
التصوير، الييئة الاامة السورية لمكتاب، وزارة الثقافة، سوريا،  رلى معدناف الكياؿ، الضوء و الظؿ في الشار و -1

 .47، ص 2010
في اإليحاء البصري لمواجيات،  االصطنامعيةصفاء الديف حسيف معمي و زينب معبد اليادي داود، أثر اإلضاءة  -2

 .03، ص 2010، 7، الادد 28مجمة اليندسة و التكنولوجيا، الجاماة التكنولوجية/الاراؽ، المجمد 
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 جزائرية:تشكيمية تحميل بعض النماذج لموحات  -7
 تحميل منمنة "نساء القصبة": -1

 
 أحمد خميمي

 *.1996سم،  x30 40نساء القصبة، منمنمة، ألوان مائية عمى الورق، 
 

                                                           
 02أحمد خميمي، "حوار معف فف المنمنمات و اشتغالو معمييا"، سكيكدة،  أخذت الصورة خبلؿ لقاء مع الفناف   *

 ، )مقابمة شخصية(2018نوفمبر
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I/ :الوصف 
  التقني: الجانب -1

 االامؿ الفني معبارة معف منمنمة لمفناف الجزائري أحمد خميمي أصيؿ والية سكيكدة التي نشأ بي 
ـ؛ و بالمدرسة الاميا لمفنوف الجميمة تحصؿ معمى شيادة الدراسات 1963في الفاتح مف سبتمبر 

بمدينة سكيكدة،  2016(، وقد معرج الفناف معمى انجازىا و االنتياء منيا سنة 1990-1986الاميا)
سـ و 35×40بخامة األلواف المائية بقياسات  (CANSON)جاءت تفاصيميا معمى ورؽ "كانسوف" 

 موجودة بورشة الفناف ضمف مجمومعتو الخاصة.ىي 

 التشكيمي: الجانب -2

 الموحة: سطح عمى األلوان توظيف -

جاءت الموحة غنية مف حيث األلواف التي تراوحت ما بيف الحارة و الباردة، حيث سرمعاف ما  
و ىو ما المتباينة معمى فضاء الامؿ الفني  ويتراءى لممشاىد سيطرت الموف األزرؽ بمختمؼ تدريجات

جاء كخمفية لممشيد و كذا في السماء التي تتخمميا غيـو خفيفة بموف بارد جدا و ىذا لطبياة التقنية 
 المستخدمة في تشكيؿ فصوليا.

ىذا التوزيع الموفؽ سرمعاف ما ينسجـ بصريا في معيف المشاىد مف خبلؿ تناغمو مع تدرجو  
أكثر حدة معمى اإلطار الداخمي لموحة )حوالي  الحاد في رداء المرأة معمى يسار الموحة ليكوف الموف

سـ( مف كبل الجانبيف و في األسفؿ كخمفية لمصينية داخؿ الدائرة، ليتوافؽ مع ما جاء معمى  3.5
 حواؼ الامارات معمى اليميف لتكسر حدتو حيف وظفو في الزخارؼ الطولية معمى الاموديف المتقدميف.

لمتمقي نحو الراحة النفسية التي تحدىا األلواف حيف التأمؿ في فضاء الموحة يترامى باؿ ا 
الزاىية و الباردة التي استوحاىا الفناف مف الواقع الذي جاء منو الامؿ الفني حيث يبدو الموف األخضر 

األمر الذي نممسو بكثافة مف خبلؿ األشجار خمؼ النساء الثبلث، و التي تخممتيا مباف  ؛حاضرا بقوة
 ثؿ معراقة الحي الذي المس تشكيمو واقع الواجيات الحقيقية لمامارات.تحاكي أصالة المنطقة و تم

باإلضافة إلى انتشاره معمى الجزء السفمي لئلطار الداخمي لممنمنمة حيث معززه الفناف بتدريجات  
متباينة في ثوب المرأة الجالسة في المقدمة، في حيف كاف قميؿ االنتشار في األمعمى و ىو ما يظير 
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مف الزليج و أنصافيا معمى الجانبيف، ليبدأ الموف في التبلشي ما بينيما و ىو ما توافؽ في الثبلث قطع 
لحد كبير مع ما جاء معمى حواؼ الامارات التي تحتضف النساء الثبلث ليخمؽ بينو و بيف األزرؽ راحة 

 نفسية في معيف المشاىد.

المواجية أسفؿ الموحة  والتي  يأتي الموف األحمر في المرتبة الثالثة و ىو ما نممسو في الزربية 
تخممتيا أشكاؿ ىندسية صمبة في مجمميا تابر معف زخرفة لمساحتيا، ليوازف ىذه الكثافة في الموف 
باستخدامو مرة أخرى و بشكؿ طفيؼ معمى الرداء أسفؿ الصينية داخؿ الدائرة و كذا ما جاء معمى 

 قميص المرأة في الخمؼ.

ماتو متباينة فتراوحت ما بيف ما جاء معمى األشجار لكسر أما بالنسبة لؤلصفر فكانت استخدا 
حدة الموف األخضر و إمعطائيا حمة ربياية، و ىو ما تماشى بطبياة الحاؿ مع انتشار الموف بمختمؼ 
تدرجاتو معمى اإلطار الداخمي لمامؿ الفني خاصة حينما زاوج ما بينو و بيف األصفر المذىب الذي زاد 

 وظيفو في مؤل فراغات الزخرفة التي تشكؿ حشوة اإلطار الخارجي.المنمنمة بياءا حيف تـ ت

في حيف نممس معدة ألواف ثانوية أخرى و ىي التي تنـ معف غنى الامؿ الفني باأللواف التي  
وفؽ الفناف في وضايا خاصة ما تامؽ باألضداد و المكمبلت التي خمقت جوا مف التماسؾ و جامت 

لذي لـ ياد لو مكاف باد التوزيع الجيد لاناصر المنمنمة لتتوافؽ مع مف المتمقي يبلحظ غياب الفراغ ا
التصميـ الااـ لؤلشكاؿ و األلواف و التي خمقت إيقامعا ما بيف النسوة و األشجار و الامارة التي أىمؿ 

 فييا الفناف المنظور.

ررة جاءت المنمنمة معمى شكؿ مستطيؿ بإطار مزخرؼ في األسفؿ بوحدة زخرفية متناسقة متك 
تتخمميا أشكاؿ مجردة  و مسطحة لتكوف نياية الزخارؼ شوكية كتابير معف الشؽ الكبلسيكي الذي 
غاب معنو المنظور معند االشتغاؿ معمى الامؿ الفني الذي زاوج ما بيف المااصرة و الكبلسيكية في بناء 

ويتيف الامويتيف المنمنمة الواحدة، في حيف أف الحواؼ الجانبية لئلطار جاءت صمبة لتكسر معند الزا
 بزخرفة جميمة معمى الزوايا و التي توافقت مع الزخرفة النباتية أمعمى و منتصؼ اإلطار.

األمر الذي تؤكده مرة أخرى األمعمدة أمعمى الموحة و التي حممت جمالية تشكيمية و أصالة  
و الحفاظ الذي معبر معنيا المزوؽ بأيقونة أخرى مف خبلؿ النسوة الثبلث البلتي بديف في قمة األنوثة 
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لتأتي الزربية المحمية الصنع كأيقونة أخرى تتماشى مع  ؛تجمت مظاىره في المباس الساتر و المحتشـ
 الصينية في األسفؿ كداللة معمى إبراز التقاليد القديمة و الحديثة لساكنة حي القصبة.

جار كداللة معميقة مف غير المستباد أف تكوف داللة األلواف الزاىية ىنا خاصة منيا ألواف األش 
معف الخصوبة و سف النساء الثبلث التي تظير مبلمحيف معمى أنيف شابات في مقتبؿ الامر، ىنا 
تتجمى قيمة أخرى كامنة خمؼ شموخ األمعمدة و مرتبطة بالنسوة في إيحاء مف الفناف معف مكانة المرأة 

 داخؿ البيت و المجتمع ككؿ.

 الرئيسة: الخطوط و األيقوني التمثيل -

وظؼ "أحمد خميمي" جممة مف الخطوط الامودية و األفقية باإلضافة إلى الخطوط المينة في  
غياب شبو كمي  لمخطوط المائمة إال ما جاء معمى زخرفة الزربية و كاف وىميا في التركيب المثمثي 

اف لمنساء، حيث سيتبادر لنا مف الوىمة األولى صبلبة مختمؼ الخطوط لكف ما يشد االنتباه ىو طغي
الخطوط الامودية في الامراف و األشجار و وضاية النساء التي تابر معف الحياة معمى معكس الخط 
األفقي الذي جاء قميبل فمنو ما وظؼ في نسج الزربية و كقامعدة لممباني و النسوة الجالسات و واجيات 

 المباني.

 الموضوع: -3

 بالعنوان: الموحة عالقة -

اختار الفناف معنواف الموحة )نساء القصبة( باناية و ىو ما تماشى مع مختمؼ الاناصر معمى  
سطحيا و أمعطى بذلؾ داللة كبيره مف خبلؿ المضموف الذي وافؽ التشكيبلت المختمفة في فضاء 
المنمنمة مف معمراف و لباس و مختمؼ الصنامعات التقميدية التي كانت لحد بايد مف األنظمة الغالبة 

 مى سكاف الحي. مع

 الوصف األولي لعناصر الموحة: -

معند مشاىدة الموحة مف النظرة األولى نبلحظ إطاريف، األوؿ معبارة معف إطار خارجي سميؾ  
سـ( زيف بأشكاؿ و زخارؼ نباتية منحنية تبايف وضوحيا حسب قربيا نحو الداخؿ، ليأتي 3.5)حوالي 
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بالموف األزرؽ مف الخارج و آخر رفيع مف الداخؿ اإلطار الثاني معمى شكؿ شريط محدد ببند معريض 
و قد زخرؼ اإلطار مف الداخؿ بأشكاؿ ىندسية و ىو الذي كاف كفاصؿ ما بيف الزخرفة السفمية و 

 الاموية لممنمنمة التي معبرت معف الكبلسيكية و المااصرة في فف المنمنمات.

ية الصمبة و المستقيمة و كسرت المباني تسمسؿ اإلطار الداخمي مف خبلؿ خطوطيا الامود 
ىو ما أكدتو صبلبة األمعمدة التي تتخمميا أقواس، حيث نرى مف ورائيا تدرج السحب الكثيفة لتكوف 

في حيف أف النسوة الثبلث جالسات في المقدمة بيف أحضاف الامارات معمى  ؛األشجار محددة لنيايتيا
 اليميف و الشماؿ و ىي التي شكمت لب المشيد الرئيسي.

الزربية التقميدية فكانت باألسفؿ حيث تبدو المرأة في المقدمة و كأنيا جالسة معمييا في  أما 
غياب لمباد المنظوري خاصة ما أكده الفناف في طريقة رسمو لمصينية التي تحمؿ إبريؽ و ثبلث 

زليج فناجيف، ما يشير ىنا معف التركيب الكبلسيكي لممنمنمة الذي تبايف في الجية الاموية مف خبلؿ ال
 المزخرؼ بأشكاؿ ىندسية و أخرى نباتية. 

تاتبر مختمؼ ىاتو الاناصر و التي جمات ما بيف الكائنات الحية مف إنساف و نبات و  
حيواف و مختمؼ الاناصر الجامدة األخرى مكونات لمامؿ الفني التي حممت إمضاء الفناف معمى الجية 

 ( معمى اإلطار الخارجي.)الموف األزرؽ بالاربية ةالسفمية اليمنى لممنمنم

II/ الموحة: بيئة 

  الموحة: فيه وردت الذي التشكيمي و التقني الوعاء -1

(، و ىو أسموب مف التصوير اإلسبلمي Miniatureشكمت الموحة بأسموب فف المنمنمات ) 
لمحياة و البيئة و مختمؼ الاادات و التقاليد و  مصغرة يابر مف خبللو الفناف معف صورة تشخيصية

الطقوس، فالمنمنمة تاتبر مف الفنوف التطبيقية ذات االىتماـ الواسع في البمداف األسيوية و األوروبية و 
 اإلسبلمية خاصة الجزائر.
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 بالفنان: الموحة عالقة -2

ة و الزالت نومعا ما بأحد جسد الفناف في معممو ىذا أحد المظاىر االجتمامعية التي كانت سائد 
أمعرؽ أحياء الااصمة، حيث تمكف مف ترجمة فصوليا بأشكاؿ و ألواف متناغمة تحاكي الواقع القديـ و 
الحاضر مف خبلؿ تبايف نمط الامارتيف التي خضات إحداىما إلى جانب الحداثة في التصميـ مع 

 الحفاظ معمى الشكؿ الخارجي.

د مف ذلؾ في ربط معبلقتو االجتمامعية و نظرتو الجمالية في حيف ذىب "أحمد خميمي" إلى أبا 
مع فصوؿ الموحة مف خبلؿ مدلوالت معدة تابر في مجمميا معف األصالة و تمسؾ الفرد الجزائري بما 

 لو معبلقة بالتراث المادي و المانوي الذي بدوره يحدد قيـ اليوية في المجتمع الواحد.

III/ التضمينية: القراءة 

يندرج ضمف فف المنمنمات حيث خضات الموحة إلى الجمع ما بيف الطراز القديـ الامؿ الفني  
في التشكيؿ و نظيره المااصر الذي يتجمى بوضوح في الجانب الاموي لممنمنمة و مف ىنا فالفناف 
يؤكد معمى أحد خياراتو الذي تمثؿ في الحفاظ معمى ىذا النوع مف التصوير الذي ميز الساحة التشكيمية 

ية لادة معقود، و قد أباف "خميمي" معف حس مرىؼ في نسج خيوطيا مف خبلؿ التحسيف في الجزائر 
 الرؤية الجمالية و معمؽ األفكار التي أدت ما معمييا في معممو ىذا.

إف المدلوؿ الذي قدمو الفناف في لوحتو ىذه تراوح ما بيف االىتماـ المتزايد بيذا الموف مف  
ياتبر كأيقونة تؤرخ لما سبؽ، وبيف االنتماء الحضاري و الثقافي  الفنوف الذي لـ يكف وليد الادـ بؿ

ىذا نتاج نظرة  والذي مرت بو الجزائر سابقا و الزالت تقاوـ لمحفاظ معميو في الحاضر، وياتبر معمم
مامقة فيما تشيده الساحة الحاضرة لممجتمع الااصمي و معمى وجو الخصوص حي القصبة الذي 
أثرت فيو معوامؿ معدة ترجع باألساس إلى التااقب الزمني و مواكبة الاصرنة في شتى المجاالت، ليأتي 

 معممو ىذا كيمزة وصؿ ما بيف سابؽ التاريخ و حاضره لما كاف معميو الحي.

مصور ىنا يكوف قد أمعطى مقاربة سيميولوجية معف ما كاف معميو الحي الاتيؽ مف مختمؼ فال 
الجوانب في فترت خمت حيث كاف التمسؾ بالاادات و التقاليد أمرا واجبا، ىاتو األخيرة التي انبثقت 

 منيا مختمؼ الصنامعات التطبيقية التي وظفيا 
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لممتمقي و الذي بدوره سرمعاف ما  ةبدو جميالفناف حيث جاؿ كؿ معنصر مف ىذه الاناصر أيقونة ت
 سيبلحظ شسامعة الفروؽ ما بيف قديـ و حاضر الحي. 

IV/ التحميل: نتائج 

يمكف استخبلص جممة مف النتائج المتوصؿ إلييا معند تحميمنا لمنمنمة )نساء القصبة( لممصور "أحمد 
 خميمي" و ىي كاآلتي:

مدى ومعيو بالمتغيرات التي طرأت معمى البيئة االجتمامعية ينـ الموضوع الذي اشتغؿ معميو الفناف معف  -
التي لجأ إلى تصويرىا، في حيف أف رؤية الفناف كانت متوجية باألساس نحو إمعطاء نظرة معف 

 المنمنمة القديمة و مثيمتيا المااصرة.

اتيا و حممت الموحة جممة مف األيقونات المابرة و التي سيتمكف المتمقي البسيط مف استقراء مكنون -
ربط جممة مف األفكار التي تمكنو مف إدراؾ مضموف الموحة ذات المستويات الحافمة باألشكاؿ و 

 األلواف.

بالنسبة لمتركيب األساسي لممنمنمة فقد كاف امعتماده معمى التركيب اليرمي الذي أغنى إغفاؿ الفناف  -
 التشكيمية األخرى. و ىو التركيب الذي وازف ما بيف الاناصر ؛معف توظيؼ النسب الذىبية

يبدو تحكـ الفناف جميا في الخامة وفؽ األسموب و نبلحظ طغياف األلواف الباردة معمى الامؿ الفني و  -
 ىي التي تاطي جوا مف الراحة النفسية معمى المشاىد لحظة تمقييا.

شابي مكنتو المتامقة أساسا باليوية و التراث ال األباادإف أسموبية الفناف في تصوير مواضياو ذات  -
يمكف المتمقي مف التفامعؿ القيـ الروحية و الابلقات االجتمامعية في ومعاء فني متناسؽ مف استحضار 

 بشكؿ ايجابي مع تزاويقو الفريدة.

 

 

 



معماؿ الفنية المااصرةلؤلالخطوات المنيجية لمتحميؿ السيميولوجي           الفصؿ الثالث  
 

154 
 

 تحميل لوحة "يد فاطمة": -2

 

 
 

Hocine Ziani 

 La main de Fatma, Huile sur toile, 92x73cm, 2018.
*
 

 

                                                           
 https://www.ziani.eu/it/galerie بسة مف الموقع االلكتروني:الصورة مقت  *

https://www.ziani.eu/ar/home
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I/ :الوصف 

  التقني: الجانب -1

لوحة )يد فاطمة( مف التشكيبلت الجميمة التي جادت بيا أنامؿ التشكيمي المااصر "حسيف  
ـ 2018ـ بمدينة "دلس" )بومرداس(، أنجزت الموحة سنة 1953أوت  31زياني" و ىو مف مواليد 

األلواف الزيتية معمى القماش في حيف ال تتوفر لدينا مامومات معف قياساتيا لكنيا جاءت معمى بخامة 
 شكؿ مستطيؿ، و الموحة محفوظة ضمف المجمومعة الخاصة لمفناف.

 التشكيمي: الجانب -2

 الموحة: سطح عمى األلوان توظيف -

األلواف التي تحاكي  المتأمؿ في ىذا الامؿ الفني سرمعاف ما يبلحظ توظيؼ الفناف لجممة مف 
معراقة الحي الشابي و التي تراوحت في استخداـ الرماديات الممونة بمختمؼ تدريجاتيا  الغالبة بشكؿ 
معاـ معمى أسطح الاناصر المختمفة، ليوازف ىذا التركيب الموني بممسة مف الرماديات الحيادية التي 

المبالغة في وصؼ الموضوع و كذا  خمقت جوا مف الراحة البصرية لما فييا مف باد معف التكمؼ و
 كتحقيؽ لمنظرة الشبو مغمقة لمحي الذي تسمؿ إليو نور الشمس في آخر "الزنقة".

لكف صيغو المونية ىذه لـ تخمو مف استخدامات مدروسة و موزمعة في أنحاء معممو الفني حيث  
مييا ضوء بجدراف تراوحت ما بيف األصفر بتدريجاتو نحو األبيض الذي جاء معمى المساحات التي مع

"الزنقة" و كذا معمى أطراؼ الزربية حيث كاف واضحا مف خبلؿ المصباح الحائطي معمى يسار الموحة 
و في نياية الشارع، فيما تبايف الموف معمى باقي واجيات المباني في الخمفية و التي تقابؿ معيف المشاىد 

 فؽ مبدأ المنظور.في اناكاس لنور الشمس معمى الدرج المؤدية إلى نياية الشارع و 

بالنسبة لموف األحمر فقد أبدع "زياني" في توزياو وفؽ منيجية موفقة حيث يتراءى لنا حضوره  
القوي معمى الزربية التي يحمميا البائع المتجوؿ معمى كتفو و ىي مساحة كبيرة، ليبدأ توظيفو لموف في 

مؿ قفة ليظير الموف مرة أخرى تناقص معمى شاكمة المنظور و ىو ما يبدو معمى سرواؿ الفتى الذي يح
كبقاة معمى "الطربوش" ليوازنو في األسفؿ بضربات معمى حذاء الطفؿ الصغير و الجزء الصغير الذي 
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يتجمى مف خبلؿ تنورة المرأة التي ترتدي "الحايؾ" و كذا معمى ذراع المرأة )فاطمة( التي تمتد نحو 
 الزربية في إشارة منو معمى تفحصيا ليا. 

لموف األزرؽ بمختمؼ تدريجاتو نحو األسود في مجمميا منيا ما جاء معمى سرواؿ نممح كذلؾ ا 
البائع و السرواؿ القصير لمطفؿ الصغير و كذا قميص الفتى الصامعد، ىذا التدرج الذي وافؽ ما جاء 
معمى أمعمدة السقيفة و مداخؿ البيوت المزخرفة  لتكوف نيايتو مرة أخرى معند الرجؿ النازؿ األمر الذي 

حي معف تسمسؿ الفناف في توظيؼ تدريجات الرماديات الممونة بشقييا القاتـ و الفاتح لخمؽ توازف بيف يو 
 أضداد األلواف.

نشاىد أيضا معدة ألواف كالبرتقالي فيما يبدو كوشاح معمى رقبة الفتى الحامؿ لمقفة التي يتجمى  
وظفو الفناف كموف لمقطة و  منيا الموف األخضر كضد لؤلحمر، و كاف الموف البني أيضا حضرا حيف

المحفظة الجمدية أسفؿ الطفؿ الصغير، لتتبلشى حدتو مف خبلؿ التوزيع المترامي معمى باقي الاناصر 
 التشكيمية األخرى مثؿ األمعمدة الدامعمة لمشرفات و النوافذ الخشبية لمامارات آخر الشارع.

 الرئيسة: الخطوط و األيقوني التمثيل -

حفمت الموحة بمختمؼ أنواع الخطوط التي سيطر معمييا الخط الامودي معمى غرار األلواف  
الذي جاء معمى مختمؼ األبواب و حواؼ الامراف، حيث وظفو الفناف بممسة منظورية تتشكؿ مف 
خبلليا جذوع األفراد الثمانية في فضاء الامؿ الفني و التي تناسقت فيما بينيا مع مختمؼ الخطوط 

ما  ؛بة الثانية معمى أمعمى الشرفات في تصوير لتوظيؼ المنظور و معدـ إىمالوالمائمة التي أتت بالمرت
 حقؽ توازنا كذلؾ معمى مختمؼ الخطوط األفقية التي اناكست معمى األدراج المتجية ألمعمى. 

أتى البناء الااـ لموحة معمى شكؿ مستطيؿ ضـ في فضاءه كثيرا مف الاناصر التي معبرت معف  
لشخصية اليامة و التي استمد منيا الامؿ معنوانيا مستورة بينما تمد ذرامعيا ثمانية أفراد، فيما كانت ا

نحو البائع المتجوؿ في إماء معف حديث محتشـ بينيما موضومعو معبلقة بيع و شراء، ىنا تكمف أىـ 
 المدلوالت و التي توحي إلى الحياء لدى ساكنة الحي.

 لجممة مف الرسائؿ  التي تراوحت ما كاف النص األيقوني معمى الجدار األيمف في الموحة حامبل 
إتحاد الااصمة(، و ما بيف -بيف معراقة الحي الذي أنجب معدة المعبيف لكبل الفريقيف)مولودية الجزائر
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جدلية الريادة لكبلىما في الجانب الرياضي فيما يأتي مدلوليا األخير معف طابع األخوة و المحبة التي 
 معنو بقمب يخترقو سيـ.تجمع أبناء الوطف الواحد و ىو ما معبر 

تبقى الموحة حافمة بمجمومعة مف الاناصر اليامة و التي تابر كؿ واحدة منيا معف جزء يندمج  
ضمف الكؿ في معممية تراكمية زاوجت ما بيف األصالة و المحافظة معمى الموروث المادي الذي تجمى 

باإلضافة إلى حرمة المرأة مع مف خبلؿ الزربية التقميدية، "الحايؾ"، القفة و معفوية الطفؿ الصغير 
 زوجيا و الطراز الماماري الذي كاف سائدا كنمط معمراني لؤلحياء الشابية.

 الموضوع: -3

 بالعنوان: الموحة عالقة -

جاء معنواف لوحة حسيف زياني الزيتية )يد فاطمة( كخميط ما بيف سريالية المفارقة و تابيرية  
نية و زمانية محددة، حيث يؤكد الانواف معمى موضوع الصورة مستوحاة مف الحياة الشابية في فترة مكا

إذ تظير يد فاطمة ممدودة في استحياء نحو بضامعة البائع المتجوؿ في ومعاء فني يبرز أحد األزقة 
الضيقة بما فيو مف ىندسة مامارية تباينت في مجمميا لتواكب الصورة الحقيقية لمشوارع الاتيقة، إضافة 

الموزمعيف معمى الحي السكني المصور و الذي أورده الفناف معمى صيغة جممة إلى ثمة مف األشخاص 
مف المباني المتبلصقة و المتباينة األطواؿ و األحجاـ األمر الذي أمعطى نظرة قوية و خاصة في 

 خمفية المشيد.

 الوصف األولي لعناصر الموحة: -

مضامينيا مف ألواف و  ما يميز ىذه الموحة ىو توافؽ تركيبيا الكبلسيكي )الامودي( مع 
الاناصر التشكيمية المتنومعة، ىذه األخيرة التي كانت نتاجا معف جممة مف الخطوط المستقيمة و المائمة، 
و المنكسرة منيا التي معبرت في األخير معف المباني و األشكاؿ البشرية و باض مف األشكاؿ 

 الحيوانية.

كسة الحركة التي تبرز مف خبلؿ تأتي الشخوص معند "زياني" متحركة في اتجاىات متاا 
المرأتيف و الرجميف أمعمى الزقاؽ متدرجة إلى أسفؿ نحو الفتى الذي يتوجو صاودا حامبل بيمناه قفة 
تقميدية الصنع مميئة بالحاجيات الغذائية لماائمة و ىو ما تشير إليو األوراؽ الخضراء المنبثقة منيا، 
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و المخصص لخروج النساء "الحايؾ" في حركة ثابتة و حيث تصاد خمفو امرأة تاتمر الزي التقميدي 
ىادئة لخصيا جمود القط أماـ مدخؿ الدار و المباالتو في جو معكستو معفوية الطفؿ الصغير الذي 

 تخالفت حركة ساقيو ما بيف الدرجات التي يقؼ معمييا.

ىذه حيث تتوالى كاادتو في التشكيؿ الزيتي لممشاىد اليومية كاف مدلوؿ الحركة قويا في لوحتو  
الحركية في الموحة مف خبلؿ القطة التي تنزؿ مف معمى األدراج في توازف و تتخالؼ مع باقي الحركات 

لمبائع المتجوؿ في حركة منو تسمح  ؛السابقة، حيث كاف توازنيا متواترا مع الذراع الممدودة نحو أسفؿ
 ع.ليد المرأة مف فحص جودة المنسوج و ىو ما تجسده حركة األصاب

سرمعاف ما يتبادر إلى ذىف المتمقي و أي متمؽ ىنا معمى اختبلؼ مستوياتو أف كؿ الاناصر  
تتحرؾ في ىذه الموحة الزيتية، األفراد المبلبس، الحيواف و ىي الحركة التي حصرىا خياؿ الفناف 
الخصب بتوظيفو لؤللواف المناسبة، حيث استحضر الجو اليومي لشخوصو في محيط الحي الشابي 

 نظرة تاريخية معف ما كاف يايشو في السابؽ.ك

اخترؽ مشيد الفناف ىنا المألوؼ كتابير منو معف مشاىده يومية سابقة مرت بسرمعة و لـ تؤثر  
فينا دالالتيا و قيميا، لكنيا معند "زياني" تتآلؼ في فراغ غير محدود، فالنساء و الرجاؿ و الحيواف 

حقيؽ السموكيات االجتمامعية و ىو اليامش الذي مكنو يايشوف معمى ىامش اليوـ المتسارع في وىـ ت
مف إمعادة تشكيميـ مف وحي خيالو بيف ضوء ساطع و نقيضو الخافت الذي تولد معف تبلصؽ المباني 

 مف أمعمى.

II/ الموحة: بيئة 

  الموحة: فيه وردت الذي التشكيمي و التقني الوعاء -1

كاادتو دوف تفاصيؿ تجريدية تذكر و ىو تبنى "زياني" في معممو ىذا األسموب الواقاي  
األسموب الذي وافؽ خامة األلواف الزيتية التي غطت مساحة الامؿ الفني بكامؿ تفاصيمو المونية التي 
أمعطت معمقا روحيا و مدلوال بصريا معف جاذبية المشيد المصور، و معمى الاموـ فأسموب تشكيؿ لوحة 

 ؛ة مف حساب لمنسب و القياسات و توظيؼ الباد الثالث"يد فاطمة" لـ يخرج معف إطار تقنياتو الخاص
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األمر الذي يجاؿ المتمقي يشار باإلحساس بالامؽ، لنبلحظ توقياو بالمغة الفرنسية أسفؿ الموحة ناحية 
 اليسار بالموف البرتقالي.

 بالفنان: الموحة عالقة -2

تتجمى معبلقة الفناف بمضموف لوحتو الفنية ىذه في محاكاة راقية لمطبياة التي نشأ بيا و ىي  
الابلقة المتولدة معف تأمؿ في محتوى أمعمالو الفنية كتشكيمي أحب بيئتو و كؿ ما أحاط بو في فترات 

وظؼ خمت مف الزمف، بحيث نبلحظ استحضاره ألحد المشاىد بكامؿ تفاصيمو الروحية خاصة معندما 
تمؾ الممسة مف النور و ىي التي الممسة التي أمعطت لؤلماكف المظممة بتفاصيؿ أكثر دقة و التي 
نبات مف قوة ريشتو لتأخذ ضرباتيا موقايا بدقة لتخمؽ مساحات متحركة نحو المتمقي، لتحقؽ في 

يا الامؿ األخير حيوية مستمرة حسب تغير الموف وفؽ وضاية األجساـ و األشكاؿ التي بني مف خبلل
 الفني.  

لقد أمعطى "زياني" كؿ معنصر في لوحتو ىذه حقو مف الممسات البصرية المابرة معف مبلزمة  
صورة المكاف لحياة الفناف، ليتجمى لنا في األخير مرة أخرى و في معمؿ جديد باىتمامو المتواصؿ بكؿ 

الجوانب التي ساىمت ما لو صمة بالمحيط االجتمامعي الذي معاشو في مراحؿ مبكرة مف سنو، و ىي 
 في صقؿ موىبتو مف خبلؿ اىتمامو ببيئتو و محيطو المتنوع و الذي يزخر بقيـ معالية.

III/ التضمينية: القراءة 

الامؿ الفني معبارة معف لوحة زيتية حاكى مف خبلليا التشكيمي "زياني" انتماءه الحضاري و  
الحياة االجتمامعية لساكنة األحياء الاتيقة و الثقافي لمحياة الشابية، حيث تروي تفاصيميا جانبا مف 

خاصة منيا القاتمة  ؛التي جسدىا الفناف وفؽ الحضور القوي و الواضح لماناصر و األلواف المابرة
التي سامعدت في إمعطاء الموضوع رمزية خاصة، لاؿ "يد فاطمة" و ىي موضوع الموحة ىذه مف أىـ 

ليا مف دالالت و إيحاءات مبيمة، حيث يبقى التفسير الاناصر الفنية التي حفمت بيا الموحة لما 
األقرب و المنطقي معمى أنيا جاءت كداللة معف الحياء الذي الـز البيت الجزائري منذ القديـ حتى مف 

 خبلؿ الماامبلت اليومية مع مختمؼ شرائح المجتمع.
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ا و انسجاما تاما ما إف التشكيبلت التي جاء بيا "زياني" كانت متوازنة فيما بينيا لتخمؽ إيقامع 
بيف األشكاؿ و األلواف، خاصة حيف التأمؿ في الشخوص التي معبرت معف تساوي ما بيف الجنسيف في 
داللة منو معف المساواة االجتمامعية التي سادت بيف أفراد المجتمع الواحد في غياب تاـ لمطبقية و تأكيدا 

تتجمى أكثر ىذه الابلقة في المااممة لمادالة االجتمامعية ما بيف المجتماات المحمية ككؿ، حيث 
التجارية ما بيف البائع المتجوؿ و الذي نامـ أنو في فترة خمت كاف ماظـ البامعة المتجوليف مف خارج 

 المدينة و بيف قاطني األحياء الشابية المختمفة.

خاصة ىذه الابلقة التي أمعطاىا "زياني" ألوانا قاتمة كتابير منو معف معراقة المشيد التصويري  
ليكوف المقطع الثاني مف لوحتو و الذي جاء في خمفية الموحة  ؛في المساحة األولى لاممو الفني  ىذا

منيرا في إشارة منو إلى الحاضر الذي اناكست إضاءتو معمى أدراج الماضي مف خبلؿ لمسات النور و 
معنيا الفناف بمختمؼ  ىو ما ياتبر كامتداد لمماضي بإيديولوجيات مااصرة، إف ىذه اإليديولوجية معبر

األضداد التي تراوحت ما بيف األلواف و تضاد في حركة األشخاص النازليف و الصامعديف ما بيف 
 الماضي و الحاضر.

في األخير وفؽ الفناف في بناء الموحة مف خبلؿ الجمع الدقيؽ و المنطقي لاناصره التشكيمية  
بناء الذي يبرز لنا مدى تمكف الفناف مف الخامات التي لابت فييا "يد فاطمة" الموضوع األساس، ىذا ال

وفؽ الموضوع في باد تاـ معف التكمؼ و الثرثرة المونية و ىو ما اكسب معممو ىذا  حمة األيقونة 
الشابي و الاادات التقاليد حيث تاتبر لوحتو ىذه كتأصيؿ تشكيمي لمباد الثقافي  ثالحافظة لممورو 

 الجزائري. 

IV/ التحليل: نتائج 

 جاءت نتائج تحميمنا لموحة التشكيمي الجزائري المااصر "حسيف زياني" و المانونة بػ"يد فاطمة" كاآلتي:

المبلحظ أف الفناف قد تمكف مف المدرسة الواقاية لحد بايد و ىذا راجع لطبياة مواضياو التي  -
التجريدي في جسدىا باحترافية موفقة معبر معديد المراحؿ، وىذا معمى الرغـ مف طغياف األسموب 

 و ىو ما شيدتو الساحة الفنية الاالمية آنذاؾ. ؛السباينات أي معند بداياتو الفنية
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أمعطى "زياني" مساحاتو التشكيمية حرية خاصة تحيط معموما بالمجاؿ الفكري و االجتمامعي و  -
 الثقافي لممتمقي الجزائري معمى وجو الخصوص و ىو ما أليمو طباا أسموبو الواقاي.

"يد فاطمة" و كباقي أمعمالو الفنية األخرى )ماظميا( كانت كأيقونة حافظة لمختمؼ أوجو  في لوحة -
التراث و األصالة التي وافقت بذلؾ باؿ المشاىد الاربي و الجزائري خاصة و كانت كبوابة تطؿ معمى 

 ماضيو المجيد خاصة في ظؿ معوامؿ الاولمة.

و ىو ما أمعطى الاناصر التشكيمية معمقا روحيا و يبدو جميا تحكـ الفناف في الخامة وفؽ األسموب  -
 بادا دالليا معف جواىرىا دوف المساس بتفاصيميا.

وفؽ التشكيمي "زياني" في توظيؼ المنظور بدقة متناىية و ىو ما يتراءى لنا مف خبلؿ التركيب  -
 .الااـ لموحة و ىو ما ينـ معف مدى تمكنو الجيد مف الاناصر األولية لبناء الامؿ الفني

إف البناء الااـ لموحة "يد فاطمة" مف أيسر أنواع البناء معمى الرغـ مف وجود جممة مف اإليحاءات  -
المختمفة و التي ستكوف طباا في متناوؿ فكر المتمقي معمى اختبلؼ مستوياتو و ىذا مرتبط بدرجة 

 أولى بموضوع الموحة.
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 تحميل لوحة "مرتفعات بوسعادة" : -3

 
Rachid Talbi 

  
*

2018. 62 x 82 x 2 cm,Huile sur toile, de Bou Saada,  hauteursLes  

 

I/ :الوصف 

  التقني: الجانب -1

الموحة الفنية معبارة معف تصوير زيتي لمفناف التشكيمي الجزائري "رشيد طالبي" أحد القامات  
الغرب الجزائري وىراف بتاريخ: اليامة في الساحة الفنية الاربية و الاالمية، و ىو مف مواليد معاصمة 

حيث معرؼ معنو أسموبو االنطبامعي الذي ميزه التحكـ الفائؽ في توزيع ضربات  ؛ـ1967أكتوبر 29
الضوء معمى أسطح الاناصر الفنية المختمفة، األمر الذي نممسو طباا في لوحتو ىذه و التي حممت 

سـ  82x 62معنواف: "مرتفاات بوساادة" و التي جاءت بخامة األلواف الزيتية معمى القماش بقياسات: 
ـ و ىو التاريخ الذي تحممو الموحة ضمف اإلمضاء 2018ى مف االشتغاؿ معمييا سنة في حيف انتي

                                                           
 رفات الصورة مف الموقع االلكتروني:  *

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/489700/les-hauteurs-de-bou-saada-eddis 

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/489700/les-hauteurs-de-bou-saada-eddis
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/489700/les-hauteurs-de-bou-saada-eddis
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الخاص بالفناف، و الموحة ضمف مجمومعتو الخاصة و ىي ماروضة لمبيع بالسوؽ الفنية 
«Artsper» .حيث قدر سارىا بأكثر مف ستة آالؼ دوالر 

في البيولوجي متحصؿ معمى شيادة الميسانس  "رشيد طالبيالفناف "أف  إلى اإلشارةتجدر  
خاصة في ظؿ  المينية، لكف ميوالتو الفنية كانت غالبة معمى مسيرتو "microbiologie"تخصص

الذي أبدع فيو مف خبلؿ تشكيبلتو الفنية  التطور الممحوظ في أسموبو و ىو ما جامو ينتيج مسار الفف
 المتنومعة.

 التشكيمي: الجانب -2

 الموحة: سطح عمى ناأللوا توظيف -

 و الجذابة األلواف مف جممة الفناف وظؼ الخصوص وجو معمى الزيتي التصوير في كاادتو 
 مف المستمد ألسموبو نظرا الخياؿ معف تاـ باد كذا و المونية الثرثرة معف تاـ باد في بينيا فيما المتناسقة

 معديد منيا لتنبثؽ بصريا امتزجت ما سرمعاف التي األساسية األلواف مف جممة تبلحظ حيث ،الواقع
 المحكـ المزج معف نتجت التي الممونة الرماديات مف ومعدة الثانوية كاأللواف األخرى المونية التدرجات
 لؤلضداد.

 معمى تدريجاتو بمختمؼ المغرة اصفر سيناكس ما سرمعاف األولى لموىمة الموحة مشاىدة معند 
 معكس في معادة المستخدـ الموف ىو و الفني، امؿال سطح معمى السائد الموف بوصفو ؛المتمقي معيف
 حيث تضاريسيا، غموض دحض و المناخ و لمطبياة كشؼ معف داللة مف لو لما الصحراوية البيئة
 أسطح معمى المترامية الضوء ضربات ميزتو فيما لموحة األوؿ المستوى في قويا األمغري الموف كاف

 تابر الذي و الثاني الشؽ في ما نومعا ضبابيا ستامالوا كاف بينما األحجاـ، المختمفة الصخرية الكتؿ
 صخرية. منحدرات تتخمميا مرتفاات معف معبارة كانت التي الخمفية معنو

 معمى تدريجاتو بمختمؼ البني لموف كانت فقد المستخدمة األلواف قائمة في الثانية المرتبة أما  
 أبدع حيث الفارس، يمتطيو الذي الجواد معمى قوة أكثر حضوره فيبدو التشكيمية الاناصر فضاء

 السمس التدرج مف نصيبيا األنوار و الظبلؿ إمعطاء خبلؿ مف معالية بدقة الموف توظيؼ في "طالبي"
 الظؿ أماكف إلبراز وظيفيا الموف حضور فكاف الموحة، أرجاء مختمؼ و الجواد بيف فيما تناغما لتخمؼ
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 الجذابة الممسات بيف ما كبيرا توافقا شكؿ ما وى و المغرة أصفر بيف و بينو التدرج مف كنوع كذا و
 انطبامعية. ضوء ضربات تخممتيا التي

 صيوة جانب إلى منحني خط وفؽ المرتفاات سماء غطى الذي الفاتح األزرؽ ننسى أف دوف 
 المساحات معمى انتشر بينما الفارس، معضد خمؼ المتوارية الجباؿ خبلؿ مف قاتما يبدو حيث الحصاف

 في األسطح مختمؼ مع أخرى تارة و تارة السماء لوف مع الضوء أماكف لياكس لنورا غطاىا التي
 الضوء أماكف أمعطى الذي األخير ىذا األبيض، الموف بيف و بينو توظيفو في الفناف وازف و الموحة،
 مواضياو. وفؽ ألوانو استخداـ في احترافيتو معف أخرى مرة ليكشؼ أكثر سطومعا

 المسمؾ يميف معمى الفاتح األخضر الموف ميزىا كأضداد جميا انتفك األلواف باقي معف أما 
 كاف ما غالبا الذي األحمر مع آنيا ليتضاد الظبلؿ تاترييا التي النباتات في أدىما جاء بينما الترابي
 و بينو توافقيا نسقا خمؽ الذي األمر فجواتيا، حواؼ معمى و الصخور تحت الظؿ أماكف معدا ما فاتحا
 ىو ليكوف المرتفاات تضاريس و المشيد خمفية ىذا و القاتـ إلى الفاتح مف المتدرج البنفسجي بيف

  السائد. لموف كضد اآلخر

 الرئيسة: الخطوط و األيقوني التمثيل -

 02 بسمؾ القماشة حامؿ كاف بينما بوساادة" "مرتفاات لوحة جاءت مستطيؿ شبو إطار في 
 كتؿ معف الناتجة الاناصر ىي و الفناف، لموضوع التشكيمي البناء سطحيا معمى حممت التي و سـ

 ىنا ويبلحظ المتباينة، التشكيمية لمقيـ تاـ انصيار في حدا معمى معنصر كؿ معف معبرت مختمفة  لونية
 ىو و اليمنى، السفمية نظيرتيا إلى نزوال اليسرى الاموية الجية مف )المائؿ( الكبلسيكي التركيب أيضا

 روحي. و حضاري باد مف لماناصر لما ذاتو بحد األيقونة صفة لموحة اـالا المضموف أليـ ما

 معمى المنحنية الخطوط إلييا مضافة مائمة أغمبيا كانت الخطوط مف جممة "طالبي" استخدـ 
 بحدة المنحني الخط ذلؾ يبدو بينما الصخور، كتؿ تراكـ إلبراز جاء ما و الترابي المسمؾ و المرتفاات

 الفارس وضاية إلبراز جاء ما معمى فاقتصر الامودي  الخط أما  لرأسو، صافالح طأطأة خبلؿ مف
 ألمعمى. يتجو تقميديا ناريا سبلحا يحمؿ الذي
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 الموضوع: -3

 بالعنوان: الموحة عالقة -

 مختمؼ أبصارنا تشد خمفيتيا و الموحة وسط في و بوساادة" "مرتفاات ىو: الموحة معنواف 
 الفارس معيف تتجوؿ بينما محدد إطار في واحدة زاوية مف لممشاىد تظير إذ المنحدرات، و المرتفاات

 لوحتو موضوع يضع أف الفناف يفت لـ حيث الصخرية، المرتفاات أحد معمى مف المفتوحة المساحة في
 مف الرئيسي لممشيد كخمفية جاءت التي و المنطقة لمرتفاات شاممة إطبللة وسط الاادي إطاره في

 كـ241 و المسيمة غرب جنوب كـ69 باد معمى تقع المسيمة بمديات إحدى ىي بوساادة و الموحة،
 امعتبارىا معمى الصحراء" "بوابة كذا و الساادة" "مدينة اسـ أيضا معمييا يطمؽ و الجزائر شرؽ جنوب
 رسوماتو. معديد في لمفناف حقيقي إلياـ مصدر المنطقة تاتبر و الجزائري الساحؿ إلى واحد أقرب

 الموحة: لعناصر األولي الوصف -

 في السماء تبدو حيث بوساادة بمنطقة المرتفاات أحد معمى نظرة تحاكي الموحة أف نبلحظ 
 إحداىما تتقدـ ىضبتيف مع األفؽ في لتتقاطع غيـو بدوف األبيض بالموف متدرجة ىي و صافية الخمؼ

 الثانية، معمى المزرؽ جيالبنفس غمب بينما الحمرة غمى المائؿ البنفسجي بالموف األولى لتكوف األخرى؛
 تشكمت حيث المتمقي تقابؿ التي و اليميف جية معمى المفتوحة اليضبة خمؼ األنظار معف تواريا فيما
 أحيانا. المتموجة و المنحنية الخطوط مف جممة تتالي و تواصؿ األخيرة ىذه

 في أفقيا يمتد صخري سفح تخميا التي تضاريسيا بمختمؼ مفتوحة المواجية اليضبة جاءت 
 المترامية البرية األمعشاب ألواف إلى باإلضافة سطحيا ماظـ المغرة أصفر غطى بينما الموحة منتصؼ

 و الظؿ أماكف إلمعطاء األحمر مع األزرؽ لتدريجات الفناف توظيؼ ىو رونقا زادىا ما و ىناؾ، و ىنا
 اليضبة. مف متدرجة مستويات معدة خبللو مف لنا خمؽ حجما الباد

 نتج حيث الموحة في األساسية الاناصر تشكيؿ في األثر اشتباكيا و الخطوط طعلتقا كاف كما 
 لتتوافؽ صخرتيف غمى استندت التي و المنتصؼ في الكبيرة الصخرة ميزتيا صخرية كتؿ ذلؾ معف

 ىذه كسر الفناف لكف قوة، أكثر صبلبتيا لتبدو تتقدميا التي و حجما األقؿ الصخرية الكتؿ مع بالتالي
 الذي الفارس خمؼ تمتد التي التمة و الصخور ظبلؿ اناكاس كذا و الترابي المسمؾ بتموجات الصبلبة
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 حيث الصحني، لموجو باإلضافة المقوسة رقبتو و الخارجي شكمو ياكسو ما أصيبل معربيا جوادا يمتطي
 ىو و المجاـ حبؿ يمناه ضمت بينما اليسرى بيده األمعمى نحو التقميدي بسبلحو ممسكا الفارس يبدو

 معنو معبر الذي أصالتيا و المنطقة لجماؿ تأمؿ في اليميف نحو المواجية اليضبة نحو ببصره شاخص
 لوف مع انسجمت التي الصفراويف الاباءة و الامامة و األسود البرنس في المتمثؿ التقميدي لباسو

  األخضر. السرواؿ

 و روحي باد معف معبرت تيال و الموحة بيا حفمت التي الاناصر مجمؿ ىذه كانت الاموـ معمى 
Rachid )بالفرنسية اليسرى الجية معمى توقياو ليكوف المشيد، منيا صور التي لممنطقة حضاري

18 Talbi) البرتقالي بالموف. 

II/ الموحة: بيئة 

  الموحة: فيه وردت الذي التشكيمي و التقني الوعاء -1

 تمثيؿ في فائقة قدرة معف أباف حيث ىذا الفني معممو في االنطبامعي األسموب طالبي انتيج 
 معف ينـ جيد بشكؿ واضحة اإلضاءة كانت بحيث الموحة، معناصر مختمؼ معمى الضوء اناكاس
 األخرى، الفنية األساليب باقي معف االنطبامعي األسموب يميز ما ىو و الموحة فيو وردت الذي التوقيت
 أمانا فمو جميمتيف دقة و بواقاية منظرال جسدت التي األلواف مع التاامؿ في الفناف تجربة لنا لتتبادر
 معمى اليسرى الاموية الجية نحو واحدة بنقطة المنظور وظؼ الفناف أف سنجد المشيد ىذا في النظر

 الثالث. الباد ىذه لوحتو إكساب و النسب حساب في وفؽ فقد منو و الفارس؛ خمؼ الصخرة قمة

 بالفنان: الموحة عالقة -2

 الوطني التراث جوانب أحد استحضار أراد الفناف بأف التصويري المنظر خبلؿ مف لنا يتجمى 
 خبلؿ مف جسدىا التي نايؿ" "أوالد لمنطقة التقاليد و الاادات مظاىر مف مظير تجسيد إلى باإلضافة

 إلى بنا سياود ما سرمعاف المواضيع ىذه مثؿ اختيار إف الاربية، الخيؿ و لمفارس التقميدي الزي
 لوحتو أف بحيث الوطني؛ الثقافي الموروث معمى الحفاظ في الجزائرييف التشكيمييف مف الكثير مواضيع

 و التاريخ و الماالـ استنطقت التي و األخرى الفنية أمعمالو مختمؼ في الكؿ مف كقطاة تاتبر ىذه
  حي. بتوقيع التقاليد و الاادات صورت
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III/ التضمينية: القراءة 

 بوالية بوساادة بمدينة رسميا طالبي" "رشيد الجزائري لمفناف زيتية فنية لوحة بوساادة" "ىضاب 
 الزي كذا و الجغرافية و البيئية المنطقة طبياة خبلؿ مف لوحتو في يتجمى الذي األمر ىو و المسيمة
 األصيؿ. الاربي الجواد فوؽ الفارس يرتديو الذي التقميدي

 التقميدي سبلحو يحمؿ ىو و التقميدي بزيو فارس مف يتكوف النيار مف مشيدا الموحة تظير 
 أشاة معميو اناكست الذي البني الموف ذو جواده صيوة معمى ساكنا كاف بينما األمعمى، نحو حركة في

 و المفتوح الفضاء نحو ببصره شاخص ىو و الذىبي؛ نحو مائبل لونو ليكوف الخمفي الجزء في الضوء
 المسمؾ حافتي معمى الصخور ميزتيا التي و الصحراوية شبو نطقةبالم اليضاب إحدى معمى المطؿ
 المنطقة. طبياة معف منو إشارة في الترابي

 تممؤىا نظرة في بجواده الفارس معميو يقؼ الذي المكاف خبلؿ مف معموية الاامة النظرة كانت 
 بوساادة لمنطقة التاريخي اإلرث معف مابرة كميا الموحة فاناصر المحمية، باليوية التشبث و األصالة

Gustave ) غيومي غوستاؼ غرار معمى زاروىا الذيف الفنانيف لمختمؼ إغراء مف تحمؿ وما

1887-1840 Guillaumet) 1929(دينيو إتياف و-Étienne Dinet 1861( ادوارد  معاشقيا و
 بوساادية. تزوج أف باد بيا معاش الذي (Virchavelt Edward 1874-1955) فيرشافمت

 التي األساليب أىـ مف االنطبامعي انتماءه في تجمى الذي و التصوير في الفناف أسموب إف 
 ىو و  الخمفية معمى األسموب ىذا لمسات فنبلحظ المحمييف، و الاالمييف الفنانيف أمعماؿ ماظـ احتوت

 معمى ساطاة الضوء ضربات تبدو حيث الموحة، سطح معمى الاناصر لمختمؼ بالنسبة األمر نفس
 االنطبامعييف باقي معف كثيرا تختمؼ الفناف تجربة أف معمى يدؿ ما ىو و متناىية بدقة األشياء أسطح
 سواء. حد معمى

 التي و الصحراوية المنطقة طبياة معف كداللة كميا جاءت فقد األلواف رمزية معف بالحديث 
 جمتانس التي المطخات ىي و الفاتحة، و القاتمة بتدريجاتو المغرة أصفر توظيؼ في باألساس تمثمت

 سرج معمى منو جاء ما و الصخور لكتؿ كظبلؿ كاف ما سواء المختمفة بتدرجاتو األحمر الموف مع
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 مع لتتناغـ المنطقة بيئة معمى كتأكيد جاءت المتنومعة الرماديات أف حيف في المجاـ، زينة و الجواد
 االنطبامعي. األسموب بيا يتميز التي الشمس ضوء لمسات

 مف نومعا الصحراوي المشيد ىذا في "طالبي" أوجد الموحة معناصر بيف ما الابلقة تتحقؽ حتى 
 رأس حركة إلى باإلضافة لموحة، المختمفة بالمستويات المنتشرة النباتات مثمتيا التي الحياة و الحركة
 التي مبلمحو خبلؿ مف الفارس بوجو المتامقة األخرى السيميولوجية الدالالت باض و المنحنية الجواد
 معمى كثيؼ شار مع الخفيؼ شاربو و وجيو لسمرة نظرا لممنطقة المحمييف السكاف مف بأنو توحي
 نايؿ. أوالد مبلمح ىي و الذقف

 الموروث وفؽ يسر الذي البيئي ومعائيا وفؽ ىذه لوحتو تجسيد مف "طالبي" تمكف فقد كؿ معمى 
 كياف بيف و بينيا فيما انسجاما ليحقؽ التشكيمية الاناصر ترتيب في اتزاف مع بوساادة لمنطقة الثقافي
 اإلسبلمية. الاربية الثقافة إلى تنتمي متكاممة فنية وحدة ليكوف ككؿ الموحة

IV/ التحليل: نتائج 

 كاآلتي: األولية النتائج كانت طالبي" "رشيد التشكيمي لمفناف بوساادة" "مرتفاات لموحة تحميمنا باد

 أسموبو خبلؿ مف يبرز ما ىو و معميو جاءت الذي السياؽ وفؽ لوحتو معنواف اختيار في الفناف وفؽ -
 اإلضاءة. بجانب تامؽ ما خاصة المتميز االنطبامعي

 خاص إيقاع وفؽ فييا تحكـ التي األلواف و األشكاؿ بيف ما بالتوازف لموحة الااـ البناء اتصؼ -
 السكوف. و التأمؿ مف نومعا الموحة أمعطى

 أوجييا بمختمؼ الجزائرية الحياة مظاىر أحد ياخبلل مف صور حافظة، كمدونة ىذا معممو يأتي -
 الشابي. الموروث بجانب تامؽ ما خاصة

 و التكويف في بساطة مف ليا لما ىذا و المتمقي متناوؿ في بوساادة" "ىضاب لوحة تفاصيؿ تبدو -
 الفناف. معميو اشتغؿ الذي الموضوع جمي
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 "العبث": لوحة تحميل -4

 

 
Kebieche Abdelhalim 

.
*

L’Absurde, Huile sur toile, 100 x 90 cm, 2019 

 

 

 

 

                                                           
 في المسابقة الدولية لمحترفي الفف بباريس، معف تتويج لوحة "الابث" "حوار ، مف تصوير الفناف "معبد الحميـ كبيش"  *

 لقاء معبر الفايسبوؾ(، )2020جانفي  19
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I/ :الوصف 

  التقني: الجانب -1

 الزيتية لوحتو تصوير و انجاز إلى كبيش" الحميـ "معبد الجزائري التشكيمي معمد 2019 سنة في 
 قياسات: ذات قماشة معمى الزيتية األلواف بخامة شكمت حيث )الابث(، معنواف أمعطاىا التي الجديدة
 التي و الثرية و الخاصة التابيرية مجمومعتو ضمف بو احتفظ الذي الفني الامؿ ىو و ؛سـ90×100
 23 مواليد مف الفناف أف إلى ىنا نشير ىدى(، إلى رسالة الزىور، مسار )األخضر، لوحات منيا نذكر

 ميمةالج الفنوف مدرسة معف الاميا الدراسات شيادة معمى متحصؿ ىو و جيجؿ بوالية 1972 أكتوبر
 (.1998) بالااصمة

 التشكيمي: الجانب -2

 الموحة: سطح عمى األلوان توظيف -

 مف نممسو ما ىو و المشامعر و األحاسيس معف المابرة باأللواف ثراؤىا "كبيش" لوحات معف الماروؼ
Steel  األزرؽ الموف غمبة نبلحظ حيث التابيري، األسموب وفؽ جاءت التي و ىذه لوحتو خبلؿ

Blueأيف الفاخر المتجر واجيتي معمى نممحو ما ىو و الفني الامؿ فضاء مف كبير جزء معمى ؛ 
 مبلبس اكتست دمى ثبلث خبللو مف بدت الذي الزجاج شفافية إلبراز البرودة مف نومعا الفناف أمعطاه

 تدرجاتو. بمختمؼ األزرؽ معمييا اناكس ما سرمعاف تقميدية و معصرية

 األخضر لموف فكانت الموحة سطح معمى انتشارا األكثر األلواف قائمة في الثانية المرتبة أما 
Green Olive Darkناحية و الاجوز ساقي أماـ باألبيض تدريجات تتخممو األرضية معمى جاء أيف ؛ 

 الحافة معمى حدة أكثر ليكوف المحؿ، واجيتي مابيف الفاصؿ الجدار معمى و أماميا معكاز)السامعد(
 فوؽ المباس معمى الفاتح لؤلخضر بتوظيفو الموف حدة كسر حيف ذكيا افالفن كاف قد و لممتجر السفمية
   الموحة. يسار معمى الدمية

 وفؽ الفنية مسيرتو خبللو مف تبرز الذي األمر كذلؾ، حاضرا المونية األضداد توظيؼ كاف 
 يميف أمعمى في القميص معمى األحمر لموف بتوظيفو ذلؾ معمى نستشيد و ؛1994 مطمع خاصة أسموبو
 الموف وظؼ حيف في السامعد، معكاز خمؼ الورقي الكوب معمى لونية بممسة وازنو الذي و الصورة
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 تدريجاتو ناسقت الذي الموف ىو و الاجوز رأس ناحية قماش كقطاة يبدو فيما ثبلثية بممسة البرتقالي
 ناحية األزرؽ تدرج أيف الاجوز ثوب معمى جاء ما خاصة الموحة سطح معمى ؽاألزر  تدريجات مختمؼ
 معمى مف الصفراء الممسة معكستو الذي المحمر( األحمر)البنفسجي الموف نحو أخرى تارة و الدكونة
 الاجوز. خمؼ الدمية فوؽ الثوب

 الموحة يميف يةالدم معمى السرواؿ في الفاتح نحو المتدرج كالبني وظيفية أخرى أواف كانت فيما  
 نممح كمو ىذا إلى ةباإلضاف المحمر، بالبنفسجي لمسة تحتيا تظير التي الاجوز يد معمى كذلؾ و

 بيف ما متضادة أخرى لمسات و البنفسجي و األزرؽ منيا خاصة األخرى المونية التدريجات مختمؼ
 معكازىا. و الاجوز حذاء معمى  األسود و األبيض قيمتي

 منيا لكمب كاف التي و الحميـ" "معبد لمفناف "الابث" لوحة في الاامة لوافاأل ىذه تاتبر كؿ معمى 
 التي األحاسيس و المشامعر مختمؼ معمى خبلليا مف معبر التي و الفناف نفسية في الخاص مدلوليا
 لموحة. الشكمي و الموني لمبناء الااـ النسؽ وافؽ الذي التوظيؼ ىو و تختمجو

 لرئيسة:ا الخطوط و األيقوني التمثيل -

 الانصر معمى لمداللة أفقيا جاء ما معدا ما استخداميا في الفناف تحفظ فقد لمخطوط بالنسبة 
 أشكاؿ معدة معنو لينتج ما نومعا الامودي الخط غزارة نممح بينما المتجر، حافتي معمى و الموحة في الياـ

 إلى باإلضافة ا،خمفيم ما و الزجاجيتيف المحؿ واجيتي بيف ما الفاصؿ الجدار معف أبرزىا معبرت
 ألطرافيا. الجامدة الحركة معف تابر منكسرة خطوط تخممتيا التي دمى الثبلث

 جمات قوية داللة ذو )الابث( لوحة في الثبلثة الخطوط ألنواع المنيجي التوظيؼ ىذا يبدو 
 )الخط الشباب فترة في الجماؿ و القوة مدلوالت معف معبرت التي و المختمفة التشكيمية الاناصر بيف ما

 إف إلى المنكسر( الاجوز)الخط جذع معمى االجتمامعية الاوامؿ و الزماف تأثيرات مدلوؿ و الامودي(
 الناحية مف األفقي الخط مدلوؿ ىو و )الموت( األجؿ انتظار و الاجز مرحمة إلى الفناف وصؿ

 السيميولوجي.
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 الموضوع: -3

 بالعنوان: الموحة عالقة -

 واساة تابيرية ببلغة ذو ىذا البصري تصويره في "كبيش" اختاره الذي الانواف ياتبر 
 سايو في لئلنساف االجتمامعية الحياة مف جانبا ميزت التي باألضداد الفناف معنيا معبر والتي ؛المدلوالت

 الزمف معقبات أماـ تتياوى ما سرمعاف لكنيا سنيا، التي القوانيف و القوامعد مختمؼ وفؽ االستقامة نحو
 الفني معممو مضموف وصؼ في الابارات أمعمؽ مف "الابث" معنواف ليكوف المختمفة وجياتاإليديول و

    ىذا.

 مف مجمومعة لممتمقي سيتراءى ما سرمعاف األولى لموىمة )الابث( لوحة معمى النظرة إلقاء معند 
 يمفاأل جانبيا معمى المستمقية السيدة تمؾ خاصة لموحة، الااـ البناء شكمت التي األشكاؿ و األلواف
 لتاطي يمناىا حركة في داكف أزرؽ ببلستيكي كيس أنو يبدو ما معمى األيمف بسامعدىا ارتكزت بينما

 األحمر. بالموف أماميا الورقي الكوب معكسو الذي األمر ؛الاوز معف مدلوليا

 مختمفة تشكيمية معناصر خبلؿ مف تمظيراتو أقصى في الوجود أجؿ مف اليومي الصراع تجمى 
 بيف ما جمات متباينة مبلبس خمفيا تتوارى حيث الاجوز، الفناف بيا صور تيال الحالة ناقضت
 يسار مف بدءا الارض دميتي معمى مف تجسدت قصير لباس مف لمموضة الغربي التقميد و األصالة
 ظؿ في خاصة الزمف معف بادا ياطي و بالاصرنة يوحي بأسموب الفناف شكميا التي ىي و الموحة،
 مجمميا في الاناصر لتكوف الفاخر لممتجر الصمبة السفمية الحواؼ و لمحؿا واجيتي بيف ما فاصؿ

 الارض. مكاف نمطية و الزماف بيف ما متناقضة

 ضمف يندرج الذي و ىذا الفني معممو فصوؿ الفناف معمييا بنا التي الاناصر مجمؿ ىذه تاتبر 
 الفرنسية بالمغة الموحة يسار أسفؿ معمى إمضاءه ليكوف التابيرية في الخاص األسموبي توجيو

(19 K.Halim). 

II/ الموحة: بيئة 

  الموحة: فيه وردت الذي التشكيمي و التقني الوعاء -1
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 ىذا الفني معممو فموضوع ؛الموضومعي و التشكيمي طرحو في تابيريا أسموبا "كبيش" اتخذ 
 الخاصة تقنيتو ىو الثاني و حسيا يكوف أف يكاد الذي الداخمي معالمو أوليما اثنيف قواميف معمى يرتكز

 التي و المونية الخطوط مختمؼ كسرتيا جذابة بطريقة األلواف استامؿ حيث الزيتية، باأللواف الرسـ في
 التي و المختمفة، المونية األضداد طريؽ معف أشكالو ليخرج المتجاورة األلواف بيف الفاصؿ معف معبرت
 الحاوي الفراغ مع التشكيمية التحويرات انسجاـ خبلؿ مف اإليحاءات ناحية معمقا و بساطة الامؿ زادت
 المركب. الموضوع المسترسمة ىذه التابيرية لوحتو ميز الذي األمر الفني لمامؿ

 بالفنان: الموحة عالقة -2

 فترات خبلؿ اإلنساف ىمعم تطرأ التي االجتمامعية المتغيرات معمى شاساة الفناف نظرة كانت 
 مختمؼ مف متجردا منو جامت التي المتناقضة االجتمامعية األسس تحكميا التي و المتااقبة الزمف
 بدوره الذي الوجود أجؿ مف اليومي الصراع أطراؼ أحد منو جاؿ الذي األمر الاميا، اإلنسانية القيـ
 خبلؿ مف شوارمعنا في يومية شبو بصفة مرارا و تكرارا نشاىدىا التي المظاىر ىي و ؛الادـ نحو يتجو

 معمى خبللو مف كشؼ بتصوير تحميميا و محاكاتيا الفناف حاوؿ بحيث لؤلفراد المختمفة الماامبلت
 كبيش" الحميـ "معبد معنيا تساءؿ التي المثالية ظؿ في االجتمامعي و الحضاري بنائو في اإلنساف معيوب

 ىذه. الفنية لوحتو في

III/ التضمينية: القراءة 

 التي اليومية الحياة نواحي ألحد حقيقيا بادا الحميـ" معبد "كبيش لمتشكيمي )الابث( لوحة تحمؿ 
 بمرجايات المتشبع الباد ىذا الراىف، وقتنا في خاصة تناقضات مف تحممو ما بكؿ اإلنساف يايشيا
 تأثير في ياتالمرجا ىذه أىـ تتجمى حيث ىذا الفني لاممو الااـ السند األخير في لنا شكمت مختمفة
 خبلؿ مف الفناف جسده الذي األمر لتطمااتيا، فاقدة و معاجزة شبو أصبحت التي الاجوز معمى الزماف
 وضايا ياكس الذي زيييا بيف كبيرة تواصمية وفؽ لكف مظيرىا خبلؿ مف فقط ليس ؛الااـ سكونيا

 ما و الاميا نسانيةاإل القيـ بيف ما ضامعت التي و المختمفة الامر مراحؿ مرور ظؿ في االجتمامعي
 القيـ. ىاتو مف المنسمخ الواقع أرض معمى تايشو
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 أو الفراغ نتاج يكف لـ مااصر تابيري بأسموب الفناف جسده الذي التصويري المشيد ىذا 
 الاالـ، ىذا ثنايا في كرامتو و اإلنساف مكانة حوؿ جوىري تساؤؿ وليد ىو بؿ الخاوية الفنية التجربة

 الاجز، اإلرىاؽ، الاوز، معف تفصح دالالت و رموزا تحمؿ األرض( معمى ممدودة) بوضايتيا فالاجوز
 التي و اليوية قيـ مف متجردا ؛الحياة مظاىر ىو الكبير ىمو مجتمع ظؿ في الزماف معبء مف التاب
 مدلوؿ ذات ىي و الموحة يميف  (Mannequin) الارض دمية معمى التقميدي بالزي "كبيش" معنيا معبر

 بأف يخبرنا أف أراد الفناف لاؿ "المانيكاف"، باقي معمى قصيرة فساتيف مف جاء ما رأيي في يناقض قد
 بالاجوز الشؽ ىذا نربط أف يمكف بحيث الثاني الجنس معمى الوخيمة اناكاساتيا ليا الحداثة تأثيرات
 الثانية داللتيا لتكوف ىذا مف أباد الفاخرة( لاصريةا مدلوليا)المبلبس يكوف وقد األرض، معمى التايسة

  اإلنسانية. القيـ مف االنسبلخ ظؿ في الواحد المجتمع داخؿ الطبقية تأـز حوؿ

 مختمؼ معف إيحاءات ذات ؛متضادة جميا كانت التي و األلواف مختمؼ أف حيف في 
 الساكنة الحركات ذات الدمى خبلؿ مف األفراد تحاكي التي و الخفية لماناصر السيكولوجية االنفااالت

 تشخص بينما الاجوز كتمة صوب متجية الجانبيتيف الدميتيف نظرة تبدو حيث المتباينة، النظرات و
 ىذا مف جزءا تحميمو و الموحة مضموف إلشراكو محاولة في المتمقي نحو ببصرىا )المانيكاف( الوسطى
 التراجيدي. المشيد

 كفناف نفسو فرض مف مكنو "كبيش" التشكيمي أمعماؿ في وجماليات و األسموبي التفرد إف 
 الممسات ذات التصويرية تقنيتو تبرزه ما ىذا بالجزائر، الفني الوسط في جدارة معف مااصر بصري
 التي و ىذه لوحتو في خاصة الفف معالـ في متميزة شخصية معف تابر التي و ريشتو قوة القوية المونية

 بباريس لمفف الاالمية األكاديمية معف التشكيمي الفف اتجاىات كؿ يف الذىبية الميدالية معنيا ناؿ
 األكاديمية. ذات معف المااصر التابيري االتجاه في الفضية الميدالية إلى باإلضافة (،2020)

 

 IV/ التحميل: نتائج  

 و معامة الاالمية الفنية الساحة في المااصرة التابيرية الموحات روائع إلحدى تحميمنا خبلؿ مف    
 :يمي ما نستخمص خاصة الجزائرية
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 سياؽ وفؽ أمعمالو ترجمة معمى القوي إصراره يفسر ىو و محيطو اتجاه معميقة الفناف رؤية تبدو -
 .فريدة تواصمية معممية في نحوه المتمقي يجذب ما سرمعاف حسي معاطفي

 و نواحييا بكؿ اليومية حياتو و لواقاو ماايشتو معمى دليبل ىذا الفني معممو لموضوع اختياره ياتبر -
 .تفاصيميا حياكة في وفؽ التي "الابث" لموحة الجديدة االحتماالت أحد أخذ منيا

 في اليومية السموكيات مف جزءا تروي الموحة أف و خاصة المصور بالمشيد سيتأثر ما سرمعاف -
 .جمي تابيري أسموب وفؽ المشيد تصوير لسبلسة نظرا ىذا و مجتمانا

 :"الحروف عمم في "التصوف لوحة في جمالية قراءة -05

 

 يحي حاجي
 حروفي تشكيل توليف، أكريميك/ الحروف، عمم في التصوف

 107x 107 ،2019 سم* 
 

 معمى مدروس منيج وفؽ التشكيمية الحروفية األمعماؿ لتحميؿ محددة طريقة وجود معدـ ظؿ في 
 التشكيؿ جمالية إلى أتطرؽ أف ارتأيت الاربي التشكيؿ مف األسموب ىذا رقاة توسع مف الرغـ

 لنفسو كوف الذي و (،1986) يحي" "حاجي لمتشكيمي الذكر السالؼ الفني الامؿ خبلؿ مف الحروفي

                                                           
، )مقابمة 2019نوفمبر 14حاجي يحي، "معف الحروفيات"، مستغانـ،  خبلؿ جمسة لقاء مع الفناف تصوير خاص   *

 شخصية(
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 الواقاية، و االنطبامعية في الفريدة الفنية تجربتو باد خاصة مبيرتيف جمالية و حداثة ذات بصرية لمسة
 بيف ما بالجمع تفاصيميا حيكت التي و الحروؼ(، معمـ في )التصوؼ لوحة في الممسة ىذه تتجمى
 سنة فكانت ؛سـ107x107 الحجـ متوسطة قماشة معمى األكريميؾ/التوليؼ( )خامة منسجمتيف تقنيتيف
 الشباب. لممبدمعيف مااشي" "معمي لجائزة الثانية بالمرتبة تتويجو سنة نفسيا ىي 2019 انجازىا

 باإلضافة التشكيمية الفنوف في الميسانس ادةشي معمى متحصؿ "حاجي" أف إلى اإلشارة تجدر 
 لدرجة التحضير بصدد اآلف ىو و مستغانـ جاماة معف المحيط" "تصميـ تخصص الماستر شيادة إلى

 الجاماة. ذات معف التطبيقية" "الفنوف تخصص الدكتوراه

 ترتيب في باالتزاف اتسـ الذي و ىذا الفني معممو "حاجي" الفناف لنا قدـ مدروس بشكؿ 
 منسجـ ثبلثي تقسيـ معمى امعتمد أنو و خاصة ؛الحروفية لوحتو داخؿ الخطية و التشكيمية الاناصر

 الجبللة لفظ ليكوف منيا بثبلث قسـ كؿ حفؿ التي و األقطار المختمفة الدوائر فتتداخؿ ككؿ الوحدة
 الخالؽ فوؽ مويا اسـ ال أف معمى داللة في الموحة يميف أمعمى األوؿ القسـ معمى الكبرى الدائرة داخؿ
 لمفراغ مجاال تترؾ لـ التي المتداخمة الحروؼ مختمؼ مع تآلفت التساة الدوائر أف حيف في وجؿ، معز

 بكراىيتو. اإلسبلمي الفف تفرد الذي

 خبلؿ مف الاربي مكنونات في تتجمى التي و مباشرة غير بطريقة المتمقي تخاطب فالموحة 
 إليو يطمح الذي الكماؿ بةمرت نيؿ معمى مدلوليا يشير الذي الدائرة شكؿ مع متجانسة حروفية تكوينات
 ـ(1154/1191السيروردي).ـ(858/922الحبلج) أمثاؿ: المتصوفة لكبار قراءة منطمؽ مف الكثيروف

 ػ الواو ػ الصاد ػ )التاء التصوؼ لمفظ تفسيرا الجيبلني القادر معبد لياطي ـ(1165/1240معربي) ابف ػ
 كاآلتي: الفاء(

 مف الظاىرة أمعضائو بجميع يرجع أف ىي و الظاىر توبة وجييف: معمى ىو و ؛التوبة مف فالتاء: *
 في فيتمثؿ الثاني الوجو أما فابل، و قوال الموافقات إلى المخالفات ومف تالطامعا إلى الذمائـ و الذنوب
 الذميمة تبديؿ حصؿ فإذا القمب بتصفية الموافقات إلى الاودة إلى تشير التي و الباطنية التوبة

 التاء. مقاـ تـ فقد بالحميدة

 الكدورات مختمؼ مف القمب صفاء أوليما اثنيف وجييف معمى أيضا ىو و الصفاء مف الصاد: *
 المبلحظات و الكبلـ و النوـ و الشرب و األكؿ كثرة مف القمب في تحصؿ التي كالابلئؽ البشرية
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 فيتمحور الثاني الوجو و جيرا التمقيف في تاالى اهلل كرذ بمبلزمة إال يتـ ال الذي األمر ىو و الدنيوية،
 بمساف التوحيد أسماء بمبلزمة محبتو و تاالى اهلل سوى ما اجتناب معمى يقـو الذي السر صفاء معمى
 الصاد. مقاـ تـ فقد الصفات ىذه مف تمكف فإذا سره، في السر

 تاالى. و تبارؾ اهلل بأخبلؽ خمؽيت أف نتيجتيا و التصفية معمى تترتب ىي و الوالية مف الواو: *

 الواحد صفة باف لمشؾ مجاؿ ال البشرية صفات فنت فإذا جبللو جؿ اهلل في الفناء إلى فتؤوؿ الفاء: *
 مع الفاني القمب يبقى و الباقي الرب مع الفاني الابد فيبقى يزوؿ، ال و يفنى ال فيو باقية سبحانو

  تاالى. قاؿ كما القربة معالـ في قاءالب حصؿ فيو الفناء تـ فإذا الباقي، السر

 مف مجمومعة معف معبارة ىي و الحروفية الفناف تكوينات جاءت التفامعبلت ىذه خضـ في 
 معمى مختمفة لتخطيطات المشكمة ؛المتقاطاة الحروؼ و  معف معبرت منيا (06) الدائرية األشكاؿ

 كصورة بذلؾ لتكوف )الحضارة/التراث/الديف( ثبلثية معمى مجمميا في تدؿ التي و الفني الامؿ خمفية
 معمييا غمب التي الحيادية تدرجاتو ذلؾ في سامعده قد و الموضوع، فكرة معف "حاجي" خبلليا مف معبر

 لؤلحمر األلواف في الغمبة كانت و الحروفية، بتكويناتيا التصويرية الموحة مع ككؿ لتنسجـ األسود
 خاصية إبراز و النفس مواجية في التحدي و الشجامعة مدلوؿ إلمعطاء الفني لمامؿ خمفية بوصفو
 قموب معمى تسيطر التي الظممة حجاب معف كمدلوؿ سياديا األسود كاف حيف في االيجابية، الطاقة

 نقطة معشر الثبلثة و الدوائر داخؿ الحروؼ خبلؿ مف الثالثة المرتبة في األبيض نجد بينما الكافريف،
 و الخالؽ مع الصدؽ و الذات تطيير و النقاء و الصفاء معف مدلوؿ في الموحة سطح معمى الموزمعة

 األحمر فالمو  تبايف حدة كسر منو الغرض فكاف الرمادي أما النيريف، و الصادقيف األفراد يميز ما ىو
 األسود. و األبيض مع

 لموحة الااـ التركيب خالفت أفقية نظرة وفؽ الاربي الحرؼ تشكيؿ في الفناف وفؽ دفق كؿ معمى 
 التابير خصوصية معف ينـ مما اليسار نحو مساحاتيا تتقمص التي و الثبلث التقسيمات خبلؿ مف

 في جديد فكري و فني كتوجو ياتبر الذي و المااصر، الحروفي التشكيؿ في الفناف لدى التشكيمي
 االنطبامعية. و الواقاية مابيف تراوح ما معادة الذي افالفن أسموب

 لبناء "حاجي" منيا نيؿ الذي الفف في المااصرة مجاالت أىـ مف الجديد األسموب ىذا لاؿ 
 المتمقي متناوؿ في أنيا معنيا يقاؿ قمما والتي الحروؼ" معمـ في "التصوؼ بػ الموسومة الفنية لوحتو
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 تاريخو و الفف فمسفة ناحية مف خاصة المشاىديف غالبية لدى حرتص شبو ظؿ في أولى بدرجة المثالي
 داخؿ الحروؼ مضموف لفؾ كمفاتيح تاتبر التي األمور ىي و التصوؼ، بمفاىيـ صمة لو ما كؿ و

  الفني. الامؿ

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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إن الفنون رغم تنوعيا وتعددىا إال أنيا تبقى تمثل جزء من ثقافة اإلنسان وحضارتو وممارستو  
اليومية، فيي تشكل عنصرا ىاما في حياتو، حيث اعتبر المجتمع أن الفنان يمثل ثقافة عميا تخص 

  .المحترفين وانو احد عناصر التعبير عن الرأي والترفيو

 البصرية فنونالفي  التمقي إلشكالنحدد النقاط المفصمية من خالل بحثنا ىذا حاولنا أن  
االعتراف بجيود الجيل الرائد من فناني الجيل األول والثاني كذا  المجتمع الجزائري وداخل  المعاصرة

ضمن خانة فون الى المبدعين الشباب الذين يصن باإلضافة ،في الحركة الفنية التشكيمية الجزائرية
الفنانين المعاصرين، حيث ال يمكن نكران ما يقدمونو في ظل مواكبة ما بعد الحداثة في تعبيراتيم 

 الفنية البصرية المختمفة.

عمى تأصيل جذور المدرسة العربية التشكيمية واستطاعوا أن يتركوا بصمة كميم حيث عمموا   
، ومحاولة تطوير الذائقة الجمالية لألجيال العالميطة الفن التشكيمي العربي واضحة المعالم عمى خار 

وصوال إلى وقتنا  بان ثورة التحرير وبعد االستقاللإقديما و الجزائرية والعربية من خالل ما أنجزوه 
الذوق الجمالي و تطويع ، و ىي التجارب التي يحاول الفنانون الوصول من خالليا الى تنمية الحاضر

 نية و تذوقيا و منو التمييز ما بين الجميل و القبيح، الف األعمالممكة استقبال 

جعل مكانة لنفسو في تاريخ الفن التشكيمي  المعاصر الجزائري بصرييمكننا القول بأن الفن ال 
يجاد حركة تشكيمية ي إالعربي والعالمي، وىذا باتحاد جيود عدد كبير من الفنانين الذين ساىموا ف

ىذا من خالل أعمال نخبة  ،ركات التشكيمية العالميةالواضحة في الحجزائرية متميزة أظيرت بصمتيا 
من الفنانين والفنانات في المعارض والمحافل الوطنية والدولية الفنية، وتحصميم عمى جوائز وشيادات 
مختمفة مشرفة ليم ولمفن التشكيمي الجزائري والذي ىو إلى حد اآلن يشق طريقو ويتحدى كل العوائق 

لتي تواجيو وىذا من خالل عزيمة الفنانين المعاصرين الذين ىم ينتيجون خطى أسالفيم والصعوبات ا
 ممن سبقوىم فالساحة الفنية ورواد الحركة التشكيمية الجزائرية .

وقد حاولنا في ىذا الجانب أن نشارك ببعض المقترحات التي نراىا من الممكن أن تكون  
، و منو الرقي بدرجات استقبال يةالساحة الفنية الجزائر  لدى المتمقي في تنمية ممكة التذوق لصالح

جمالية مختمفة تعبر عن انعكاسات مختمف مختمف التحف البصرية التي تحمل بدورىا أبعادا سيميائية 
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 ارجيو منو تحفيز استراتجيات االتصال الداخمي و الخ ذات الطابع البصري األحاسيس و المؤثرات 
 :ومن بين ىذه المقترحات نجد

 و دور العرض متاحفالمعارض و الاالىتمام بالفنان الجزائري من خالل عرض أعمالو الفنية في  -
و ىو ما سيمكننا من خمق ذاكرة فنية و تأريخ  بشكل دائم ومستمر لتعريف األجيال القادمة بو أكثر

 .لمقدرات البارزة في حقل الفنون البصرية بصفة عامة داخل الوطن

عمى غرار المتحف  الموحات الفنية في المكتبات الجامعية و المكتبات العامةب االحتفاظتنسيق و ال -
 .والتعرف عمى الموحة عن قرب جميوروىذا إلثراء الرصيد المعرفي لم الوطني و المتاحف الجيوية

و كذا السرقات الفكرية  قوانين صارمة لحماية الفنان وممتمكاتو الفنية من السرقة و البيع سن -
 .لمختمف المؤلفات التي تتناول مواضيع الفنون البصرية بالجزائر

قصد  األطوارخاصة لدى التالميذ بمختمف  خمق منافسات ومسابقات وطنية فنية تشكيمية مفتوحة -
 .من الجذورتنمية الحس الجمالي 

من خالل السير عمى تحقيق واسع لعممية التواصل فيما بين  مفنون واالىتمام بيالتفعيل متاحف  -
 .المتحف و الجميور

التعميمية الثالث و كذا تسطير  لألطوارمن خالل تطوير المناىج الدراسية  تفعيل دور النقد الفني -
في مختمف تخصصات الفنون البصرية قصد التمكن من  برنامج مالئم لقدرات الطمبة الجامعيين

 .وق جماليتياأبجديات تذ

جودة العطاء بمختمف أنحاء الوطن مع مراعاة  إنشاء كميات ومعاىد أكاديمية لمفنون الجميمة -
 .مع إمكانيات الدارسين لمتماشيالمعرفي 

 اإلدراكالرفع من نسبة  بإمكانوخاصة و ىو ما  لمفنون الجميمة خاصة بمجال جعل مكتبات عامة -
 .        لدى الفرد الجزائري
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Rachid Talbi: 

 

 

1
.180 cm. 2030 X 4uile sur toile H ,Bousaada à Passage  

, 

 

La rue Maupas 2 (Saint Eugène), Oran 

2
.2016 ,63 X 48 cm sur papier, Aquarelle  

                                                           
1
 https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/569910/passage-a-bousaada 

2
https://www.facebook.com/search/top/?q=La%20rue%20Maupas%202%20(Saint%20Eug%C3%A8ne)%2C%20Ora

n&epa=SEARCH_BOX. 

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/569910/passage-a-bousaada
https://www.facebook.com/search/top/?q=La%20rue%20Maupas%202%20(Saint%20Eug%C3%A8ne)%2C%20Oran&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=La%20rue%20Maupas%202%20(Saint%20Eug%C3%A8ne)%2C%20Oran&epa=SEARCH_BOX
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Abdel-waheb Mahiddine: 

 

 

le temps qui passe, Réalisée sur papier peinture a l’huile et collage 

102X 70 cm, 2014.
3
 

 

 

 Les yeux fermés, Huile sur papier maroufler dur toile, 100 x 70 cm, 2018.
4
 

 

                                                           
3
http://www.lentrepotmonaco.com/2014/n_2.php?fbclid=IwAR3UG_SomRjBcN39N4Adxy7n4NlOEoHSMxDmwZn

   eQcyQ1qsHCw9somRhfbM#.UtMiRD_RcJg.facebook 
4
 https://www.facebook.com/abdelwahebmahiddine/photos/a.991967037498625/1893513170677336/?type=3&theater 

http://www.lentrepot-monaco.com/2014/n_2.php?fbclid=IwAR3UG_SomRjBcN39N4Adxy7n4NlOEoHSMxDmwZneQcyQ1qsHCw9somRhfbM#.UtMiRD_RcJg.facebook
http://www.lentrepot-monaco.com/2014/n_2.php?fbclid=IwAR3UG_SomRjBcN39N4Adxy7n4NlOEoHSMxDmwZneQcyQ1qsHCw9somRhfbM#.UtMiRD_RcJg.facebook
https://www.facebook.com/abdelwahebmahiddine/photos/a.991967037498625/1893513170677336/?type=3&theater
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Ben Amara Taous: 

 

 

Le Paradoxe, Aquarelle sur papier, 60 X 40 cm, 2018. 

 لفنانةباصورة من األرشيف الخاص 

 

 

Sans titre, Aquarelle sur papier, 15 X 25 cm, 2019. 

 لفنانةباصورة من األرشيف الخاص 
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Houari Athmane: 

 

 

Oran, Le théâtre, Huile sur toile, 18 x 28 cm, 2020.
5
 

 

 

Sans titre, Huile sur toile, 55 X 40 cm, 2007.
6
 

                                                           
5
https://www.facebook.com/search/top/?q=Oran%2C%20Le%20th%C3%A9%C3%A2tre%2C%20huile%20sur%20t

oile%2C&epa=SEARCH_BOX 
6
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132984173729460&set=a.147682602259627&type=3&theater 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Oran%2C%20Le%20th%C3%A9%C3%A2tre%2C%20huile%20sur%20toile%2C&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=Oran%2C%20Le%20th%C3%A9%C3%A2tre%2C%20huile%20sur%20toile%2C&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132984173729460&set=a.147682602259627&type=3&theater
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Sofiane Dey: 

 

 

Portrait d'un vieil homme algérien, Huile sur toile, 30 X 30 cm, 2017.
7
 

 

 

Collage 2019. 

 صورة من األرشيف الخاص للفنان

 

                                                           
7
 https://wooarts.com/sofiane-dey/nggallery/image/sofiane-dey-painting-wooarts-014/ 

https://wooarts.com/sofiane-dey/nggallery/image/sofiane-dey-painting-wooarts-014/
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Noredine Mokkedes: 

 

 

Ghardaïa, le souk, Huile sur toile, 75 X 65 cm, 2016.
8
 

 

 

Paysage de chez nous, Huile sur toile, 120 X 80 cm, 2016.
9
 

 

                                                           
8
 https://www.facebook.com/831678110195156/photos/a.952938614735771/1245302892166007/?type=3&theater. 

9
 https://www.facebook.com/831678110195156/photos/a.952938614735771/1711941702168788/?type=3&theater. 

https://www.facebook.com/831678110195156/photos/a.952938614735771/1245302892166007/?type=3&theater
https://www.facebook.com/831678110195156/photos/a.952938614735771/1711941702168788/?type=3&theater
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Abderrahmane Bekhti: 

 

 

Le miracle de la vie, Huile sur toile, 100 X 80 cm, 2019.
10

 

 

 

Les Amants, Huile sur toile, 80 X 60 cm, 2011.
11

 

                                                           
10

https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20miracle%20de%20la%20vie%2C%20huile%20sur%20toile&epa=S

EARCH_BOX 
11

 https://www.facebook.com/search/top/?q=Les%20Amants%2C%20Huile%20sur%20toile&epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20miracle%20de%20la%20vie%2C%20huile%20sur%20toile&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20miracle%20de%20la%20vie%2C%20huile%20sur%20toile&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=Les%20Amants%2C%20Huile%20sur%20toile&epa=SEARCH_BOX
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Daas Adel: 

 

 

Nature morte, Huile sur toile, 40 X 30 cm, 2015. 

بالفنانصورة من األرشيف الخاص   

 

 

Bab el oued, Huile sur toile, 130 X 90 cm, 2009. 

 بالفنانصورة من األرشيف الخاص 
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Rakkah Salim: 

 

 

Maternité 1, Céramique, 30x10x10 cm, 2004.
12

 

 

 

Danse et plaisir d'émotion, Huile sur toile, 150 X 54 cm, 2013.
13

 

                                                           
12

https://www.facebook.com/search/top/?q=Maternit%C3%A9%201%2C%20C%C3%A9ramique&epa=SEARCH_B

OX 
13

https://www.facebook.com/search/top/?q=Danse%20et%20plaisir%20d%27%C3%A9motion%2C%20Huile%20sur

%20toile&epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Maternit%C3%A9%201%2C%20C%C3%A9ramique&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=Maternit%C3%A9%201%2C%20C%C3%A9ramique&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=Danse%20et%20plaisir%20d%27%C3%A9motion%2C%20Huile%20sur%20toile&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=Danse%20et%20plaisir%20d%27%C3%A9motion%2C%20Huile%20sur%20toile&epa=SEARCH_BOX
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Lamri Sadek: 

 

 

Mine du plomb et jus de graphite sur papier ,65 X 50 cm, 2019.
14

 

 

 

Sans titre, Acrylique sur toile, 120 X 80 cm, 2013.
15

 

                                                           
14

https://www.facebook.com/search/top/?q=mine%20du%20plomb%20et%20jus%20de%20graphite%20sur%20papie

r&epa=SEARCH_BOX 
15

 https://www.facebook.com/sadeklamri/photos/a.664762710312913/1134650666657446/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/search/top/?q=mine%20du%20plomb%20et%20jus%20de%20graphite%20sur%20papier&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=mine%20du%20plomb%20et%20jus%20de%20graphite%20sur%20papier&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/sadeklamri/photos/a.664762710312913/1134650666657446/?type=3&theater
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Ferhaoui Abdelkader: 

 

 

Gare d'Oran, Huile sur toile, 65 X 50 cm, 2016.
16

 

 

 

 l'ancienne église, Huile sur toile, 65 X 50 cm, 2000. 

 بالفنانصورة من األرشيف الخاص 

                                                           
16

https://www.facebook.com/search/top/?q=Gare%20d%27Oran%2C%20Huile%20sur%20toile&epa=SEARCH_BO

X 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Gare%20d%27Oran%2C%20Huile%20sur%20toile&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=Gare%20d%27Oran%2C%20Huile%20sur%20toile&epa=SEARCH_BOX
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Arezki-Aoun: 

 

 

Personnage en mouvement, Acrylique, 65 x 45.5 cm, 2017.
17

 

 

 

Paon, Acrylique, 55 x 46 cm, 2017.
18

 

                                                           
17

 https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/180205/personnage-en-mouvement. 
18

 https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/180199/paon. 

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/180205/personnage-en-mouvement
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/180199/paon
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Nasr-eddine Bennacer: 

 

 

 

Je respire sous l'eau, Gouache sur papier, 55 x 55 x 3 cm , 2019.
19

 

 

 

La dernière Traversée, Gouache sur papier, 120 x 160 x 5 cm, 2019.
20

 

 

                                                           
19

 https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/723447/je-respire-sous-leau. 
20

 https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/718764/la-derniere-traversee. 

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/723447/je-respire-sous-leau
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/718764/la-derniere-traversee
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Hassen Meghraoui: 

 

 

Acanthurus, Huile sur toile, 150 x 100 x 2 cm, 2017.
21

 

 

 

Mariage, Huile sur toile, 80 x 200 x 2 cm , 2011.
22

 

                                                           
21

 https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/329344/acanthurus. 
22

 https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/329371/mariage. 

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/329344/acanthurus
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/329371/mariage
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Mahjoub Ben Bella: 

 

 

Drop C,  sérigraphie, gravure, 50 x 32 x 1 cm , 1990.
23

 

 

 

Chorégraphie, Huile sur toile, 100 x 81 x 3 cm, 2015.
24

 

 

                                                           
23

 https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/edition/59205/drop-c. 
24

 https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/285415/choregraphie. 

https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/algerie/388/mahjoub-ben-bella
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/edition/serigraphie
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/edition/serigraphie
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/edition/59205/drop-c
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/285415/choregraphie
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Briki Amar: 

 

 

La table, Dessin : craie, Assiette, 68 x 48 x 0.1 cm, 2017.
25

 

 

 

Etude 2, Dessin : encre, collage, crayon de couleur, 37 x 54 cm, 2017.
26

 

                                                           
25

 https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/dessin/304438/la-table. 
26

 https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/dessin/263110/etude-2. 

https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/dessin
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/dessin
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/dessin/304438/la-table
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/dessin/263110/etude-2
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Hocine Hemaz: 

 

 

CASBAH D'Alger, Oil on canvas 40 x 30 cm, 2018.
27

 

 

 

Tassira Le Village, Oil on canvas 40X30 cm , 2018.
28

 

                                                           
27

 http://toile.over-blog.com/2018/10/casbah-d-alger-ruelle/street.html. 
28

 http://toile.over-blog.com/2018/10/tassira-le-village-la-kabily-region-akbou-commune-tamokra-bejaia-new-

collection-by-hocine-hemaz.html. 

http://toile.over-blog.com/2018/10/casbah-d-alger-ruelle/street.html
http://toile.over-blog.com/2018/10/tassira-le-village-la-kabily-region-akbou-commune-tamokra-bejaia-new-collection-by-hocine-hemaz.html
http://toile.over-blog.com/2018/10/tassira-le-village-la-kabily-region-akbou-commune-tamokra-bejaia-new-collection-by-hocine-hemaz.html
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Kourak Mohamed Amine: 

 

Fille, Crayons de couleur sur canson, 32 X 24 cm, 2016. 

 تصوير خاص

 

 

La fille au violon, Crayon / Fusain sur canson, 45 X 35 cm, 2018. 

 تصوير خاص بالباحث
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Hamza Bounoua: 

 

 

 

Calligraphy mixed media on plexiglass, 120cm X 120 cm, 2011.
29

 

 

 

Calligraphy mixed media on plexiglass, 150cm X 150 cm, 2011.
30

 

                                                           
29

 https://i.pinimg.com/originals/eb/50/c7/eb50c7ac819b884ccc58279d2eece9c2.jpg. 

https://i.pinimg.com/originals/eb/50/c7/eb50c7ac819b884ccc58279d2eece9c2.jpg
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Rachid Koraichi: 

 

 

 Le Priants, 2008.
31

 

 

 

Les osties bleues 7, 2018.
32

 

                                                                                                                                                                                              
30

 https://www.pinterest.fr/pin/572097958891257688/. 
31

 http://www.artnet.com/artists/rachid-kora%C3%AFchi-le-priants-2008-ac-HbPgGs8GoOxG2eGo08wM2Q2. 

http://www.artnet.com/artists/rachid-kora%C3%AFchi-le-priants-2008-ac-HbPgGs8GoOxG2eGo08wM2Q2
http://www.artnet.com/artists/rachid-koraichi/les-osties-bleues-7-a-wJkjjX-XTQWE8RcubP0qCQ2
https://www.pinterest.fr/pin/572097958891257688/
http://www.artnet.com/artists/rachid-kora%C3%AFchi-le-priants-2008-ac-HbPgGs8GoOxG2eGo08wM2Q2
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Djamel Temtem:  

 

 

plage la karoube, Huile sur toile, 50 X 50, 2017.
33

 

 

 

femme libre, Huile sur toile, 80 X 40, 2014.
34

 

                                                                                                                                                                                              
32

 https://www.pinterest.fr/pin/672514156842583467/. 
33

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1263300707059152&set=a.315479531841279&type=3&eid=ARB5adC

IsUFWpw1igK4UdeYXrXhurMLMlp43lhqufRvvE0KSF3MtjMOX2f2rqPbouEY24a8uN3qouiui 

https://www.pinterest.fr/pin/672514156842583467/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1263300707059152&set=a.315479531841279&type=3&eid=ARB5adCIsUFWpw1igK4UdeYXrXhurMLMlp43lhqufRvvE0KSF3MtjMOX2f2rqPbouEY24a8uN3qouiui
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1263300707059152&set=a.315479531841279&type=3&eid=ARB5adCIsUFWpw1igK4UdeYXrXhurMLMlp43lhqufRvvE0KSF3MtjMOX2f2rqPbouEY24a8uN3qouiui
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Seif El-Din Bougana: 

 

Femme amazigh, Huile sur feuille de figuier, 2019. 

 بالفنانصورة من األرشيف الخاص 

 

 
Un chevalier algérien, Miniature sur une feuille de figuier 

 (Simulé par l'artiste Mohammed Racim), 2018 

 بالفنانصورة من األرشيف الخاص 

                                                                                                                                                                                              
34

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720789434643618&set=p.720789434643618&type=3&theater. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720789434643618&set=p.720789434643618&type=3&theater
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Seddik  Zourgui:  

 

 

Identité, Acrylique / Divers matériaux, 45 X 32 cm, 2013. 

 بالفنانصورة من األرشيف الخاص 

 

Lutte contre la présence, Acrylique / Divers matériaux, 55 X 45 cm, 2015. 

 بالفنانصورة من األرشيف الخاص 
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Walid Belahcen: 

 

 

The green apple, Oil on canvas, 50 X 40, 2020. 

 بالفنانصورة من األرشيف الخاص 

 

 
 

The  Sunset, Oil on canvas, 50 X 40, 2020. 

 بالفنانصورة من األرشيف الخاص 



لحق الصورم  
 

207 
 

Fatiha dahoumane: 

 

 

Le Piège, Acrylique sur toile, 80 X 100 cm, 2016. 

 ةبالفنانصورة من األرشيف الخاص 

 

 

Les Raisins, Acrylique sur toile, 50 X 35 cm, 2008. 

 ةبالفنانصورة من األرشيف الخاص 



 

 

 

 

 

 

 

ق ائمة المصادر و  
 المراجع
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 مراجعق ائمة المصادر و ال
 

 المصادر: -
 .37سكرة البقرة، اآلية  -القراف الكريـ -1
 .2009الحداثة في الفف اإلفريقي اليكـ، المتحؼ الكطني لمفف الحديث ك المعاصر بالجزائر،  -2
 .1982دليؿ آثار ك متحؼ تيمقاد، كزارة الثقافة، الجزائر،  -3
الفف ك الثقافة، الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع، مدريد/ إسبانيا، الفف المعمارم الجزائرم، سمسمة  -4

1980. 
 .2013كنكز متحؼ شرشاؿ، المتحؼ الكطني شرشاؿ، كزارة الثقافة، الجزائر،  -5
 .FIC 2014التقنية فف المصمـ،  La Tekhneéكزارة الثقافة،  -6
 .2011لمجزائر، كزارة الثقافة، الميرجاف الدكلي الثالث لمفف المعاصر  -7
 
 المعاجم: -
  .1990، 01، دار صادر، بيركت، لبناف،ط13ابف منظكر، لساف العرب، مادة ) فنف (، مج -1
، تح: محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة لمنشر 01أبك ىالؿ العسكرم، الفركؽ في المغة، ط -2

 .1991كالتكزيع، 
دار العمـ لممالييف، بيركت ،لبناف  المغة كاإلعالـ،جبراف مسعكد، الرائد ،معجـ ألؼ بائي في  -3

 .2005،تمكز يكليك 2،ط
، )مادة لقا(، تح: عامر أحمد 08جماؿ الديف أبك الفضؿ محمد بف منظكر، لساف العرب، ج  -4

 .2005، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 01حيدر، ط
 .2003، 1تب العممية، بيركت، لبناف، ط، دار الك1الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كتاب العيف، مج -5
 .1996، دار العمـ لممالييف، بيركت، 08إنجميزم، ط -ركحي البعمبكي، المكرد، قامكس عربي -6
العممية،  دار الكتب مادة) فنف(، ،2ج محمد باسؿ عيكف السكد، :تر الزمخشرم، أساس البالغة، -7

 .1998، 1بيركت لبناف ،ط
 .1979 الجزائر، الجديد لمطالب، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، عمي بف ىادية، القامكس -8
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مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز أبادم، القامكس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف،  -9
 .2005، 8ط
 
 المراجع العربية: -
 .1988، فمسفة الفف في الفكر المعاصر، دار مصر لمطباعة، مصر، (زكريا) إبراىيـ -1
 .1996، 02اآلخر، المركز الثقافي، بيركت، ط  ( ك آخركف،عبد اهلل) إبراىيـ -2

كآخركف، فمسفة الجماؿ عبر العصكر، دار اإلعصار العممي، عماف،  (فداء حسيف) أبك دبسة -3
 .2010، 1األردف، ط

القاىرة، ، المكجز في تاريخ الفف العاـ، دار نيضة مصر لمنشر ك الطباعة، (أبك القاسـ)األلفي  -4
2009. 

 .1980، الفف الحديث في البالد العربية، دار الجنكب لمنشر، اليكنسكك، (عفيؼ) البينسي -5
، دار 2، الفف ك اإلستشراؽ، مكسكعة تاريخ الفف ك العمارة، المجمد الثالث، ط البينسي )عفيؼ( -6

 .1983الرائد المبناني، بيركت، 
 .قراءة الصكرة، دار الكتاب العربي، بدكف تاريخ، النقد الفني ك (عفيؼ) البينسي -7
، جمالية الفف العربي، سمسمة عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة ك الفنكف ك (عفيؼ) البينسي -8

 .1978اآلداب، الككيت، 
، االتجاىات السيميكطيقية )التيارات كاالتجاىات السيميكطيقية في الثقافة (جميؿ)الحمداكم  -9

 .2010مؤسسة المثقؼ العربي، المغرب،  الغربية(،
، األصكؿ الجمالية الفمسفية لمفف اإلسالمي، مكتبة (أنصار محمد عكض اهلل) الرفاعي -10

 .2002، 01اإلسكندرية، مصر، ط 
، دار النيضة العربية، القاىرة، 01دراسات في الجغرافية البشرية، ط. (،فؤاد محمدالصقار ) -11

1965. 
، دار 01، افاؽ الفف التشكيمي عمى مشارؼ القرف الكاحد ك العشريف، ط(مختار)العطار -12

 .ـ2000الشركؽ، القاىرة/ مصر، 
ناجر القديمة، دراسة مختصرة ألىـ مصادر -، أىـ مصادر تاريخ الطاسيمي(إبراىيـ)العيد بشي  -13

 .2009ناجر الحضارم القديـ، دار ىكمة، -تاريخ منطقة تاسيمي
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، مقامات النكر، مالمح جزائرية في التشكيؿ العالمي، منشكرات (عبد الكريـمحمد ) أكزغمة -14
 .2007األكراس، ط 

 .1، الفناف المبدع في الرسـ الجزائرم، الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع، ط(سيد أحمد) باغمي -15
، 01، ط 02، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، دار الكراؽ لمنشر المحدكدة، ج (طو) باقر -16

 . 2011بيركت، 
، صحراء الجزائر الكبرل في الرحالت ك ظالؿ المكحة ك في الكتابات الغربية، (حفناكم)بعمي  -17

 .2008دار اليازكرم، عماف، 
، تاريخ الفف مف العصر الحجرم الى الفف الغكطي، منشكرات الريشة (نصر الديف) بف الطيب -18

 .2008، كىراف/الجزائر، 01الحرة، ط 
 .1979، القامكس الجديد لمطالب، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، (عمي) بف ىادية -19
 .2015، 01، السيميائيات "مفاىيميا ك تطبيقاتيا"،دار األماف، الرباط، ط (سعيد) بنكراد -20
 ."مدخؿ الى السيميكلكجيا"، ديكاف المطبكعات الجامعية، تممساف (،عبد الحميد) بكرايك -21
، نايؼ مشرؼ حمد ىزاع، التجارب المعاصرة في الخط العربي، دكف دار (حمكد)جمكم المغرم  -22

 .1997، الككيت، 01نشر، ط
، التمقي في النقد العربي "في القرف الرابع ىجرم"، الييئة العامة السكرية  (مراد) حسف فطكـ -23

 .2013لمكتاب، دمشؽ، 
 .1996، 01لبناف ناشركف السمسمة، لبناف، ط، النقد الفني، مكتبة (نبيؿ) راغب -24
المؤسسة  ، جمالية الفنكف ك فمسفة تاريخ الفف عند ىيغؿ،(محمد غانـ)رمضاف بسطاكيسي  -25

 .1987الجامعية لمدراسات ك النشر، مصر، 
، 01لبناف، ط  ،مخاضات الحداثة، دار اليادم لمنشر ك التكزيع، بيركت، (محمد)سبيال  -26

2007  . 
، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، لبناف، 1، ط8، تاريخ الجزائر الثقافي، ج (أبك القاسـ)عد اهلل س -27

1998. 
، دار اآلفاؽ العربية، 01، قامكس مصطمحات النقد األدبي المعاصر، ط (سمير) سعيد حجازم -28

 .2001القاىرة، 
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، المؤسسة 04العثماني، ج ، الجزائر في التاريخ، العيد آخركفك  (ناصر الديف) سعيدكني -29
 .1984الكطنية لمكتاب، 

، تبسة، مرشد عاـ "المتحؼ ك المعالـ األثرية تبسة"، كزارة الثقافة، الجزائر، (عمي) سمطاني -30
1994. 

، مدخؿ إلى السيميكطيقيا، مقاالت مترجمة ك دراسات، دار الياس ( ك آخركفقاسـ)سيزا  -31
 .1986العصرية، المغرب،

"دراسة سيككلكجية في التذكؽ الفني"، عالـ المعرفة،  ، التفضيؿ الجمالي(عبد الحميد)شاكر  -32
 .ـ2001الككيت، 

، الحركفية العربية: اليكاجس ك اإلشكاالت، الييئة العامة السكرية لمكتاب، كزارة (محمكد) شاىيف -33
 .2012الثقافة، سكريا، 

 .، دار ابف كثير، بيركت، لبناف1مي، ط، المكحات الخطية في الفف اإلسال(محمد) شريفي -34
، الجزائر قراءة في جذكر التاريخ كشكاىد الحضارة، دار اليدل، عيف (محمد البشير)شنيتي  -35

 .2013الجزائر،  -مميمة
 .2009، لغة الشكؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، (رضا)صالح  -36
المعاصر دراسة في الفنكف التشكيمية، السعكدية، نشر ، النقد الفني (عثماف قزاز)طارؽ بكر  -37

 .2002خاص، الطبعة األكلى، 
، ىيغؿ المدخؿ إلى عمـ الجماؿ فكرة الجماؿ، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، (جكرج) طرابيشي -38

 .1978، 1بيركت، لبناف، ط
 .2004، 1مصر، ط، دراسات في عمـ الجماؿ، دار الكفا، اإلسكندرية، (محمد) عبد الحفيظ -39
، الحس الجمالي ك تاريخ الفف "دراسة في القيـ الجمالية ك الفنية"، دار (راكية)عـ عباس نعبد الم -40

 .1998، بيركت، 01النيضة العربية، ط 
، قراءة النص ك جماليات التمقي بيف المذاىب الغربية الحديثة ك (محمكد عباس) عبد الكاحد -41

 .1996مقارنة، دار الفكر العربي، القاىرة، تراثنا النقدم: دراسة 
، األلكاف، دكرىا، تصنيفيا، مصادرىا، رمزيتيا، دالالتيا، تقديـ محمد حمكد، (كمكد) عبيد -42

 .2013، 01المؤسسة الجامعية لمدراسات ك النشر ك التكزيع، لبناف، ط 
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العامة السكرية لمكتاب، كزارة ، الضكء ك الظؿ في الشعر ك التصكير، الييئة (رلى)عدناف الكياؿ  -43
 .2010الثقافة، سكريا، 

 .2007، النحت الجزائرم، االتحاد الكطني لمفنكف الثقافية، (عبد الحميد) عركسي -44
 .2000،  01، القيـ الجمالية في الفنكف التشكيمية، دار الفكر العربي، ط (محمد محسف) عطية -45
، مكتبة زىراء 01ة ك الفنكف اإلسالمية في الجزائر، ط ، لمحات عف العمار (محمد الطيب) عقاب -46

 .2002الشرؽ، القاىرة/مصر، 
 .2008، 1، المعنى الجمالي، دار مجدالكم، عماف، األردف، ط(ميدم يكسؼ)عقيؿ  -47
 .1969، فنكف الشرؽ األكسط القديـ، دار المعارؼ بمصر، القاىرة،  (إسماعيؿ)عالـ نعمت  -48
 .1997،ا لقاىرة، 01، األصكؿ المعرفية لنظرية التمقي، دار الشركؽ، ط (ناظـ)عكدة خضر  -49
، المعالـ الحضارية في الشرؽ الجزائرم: فترة فجر التاريخ، دار اليدل، (محمد الصغير) غانـ -50

 .2006عيف مميمة، أـ البكاقي، 
 .2006، العراؽ، ، زمكانية التصميـ المعاصر، دار دجمة لمنشر ك التكزيع(معتز)عناد غزكاف  -51
 .1998، 01في تاريخ الفنكف الجميمة، دار الشركؽ، مصر، ط  (،سمير) غريب -52
دار النشر العممي كالمطابع،  ، التربية الفنية مداخميا تاريخيا كفمسفتيا،(محمد عبد المجيد) فضؿ -53

 .1990المممكة العربية السعكدية، 
سمسمة عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة ك الفنكف ، التصكير الشعبي العربي، (أكـر)قانصك  -54

 .1995ك اآلداب، الككيت، 
 .2014كىراف،  ، قصة إسالـ الرساـ الفرنسي إتياف دينيو،(نادية) قجاؿ -55
، 01سيميائية الصكرة، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عماف/األردف، ط (، عبد اهلل ثاني)قدكر  -56

2007. 
 .2001، 01سكريا، ط  -، سيمياء العنكاف، دار الحكار لمنشر، دمشؽ(بساـ)قطكس  -57
، تاريخ الفف: النشكء ك التطكر، مكتبة المجتمع العربي لمنشر ك التكزيع، ط (فؤاد أبك حجمة)ليمى  -58
 .2011، عماف، األردف، 01
الجامعية، اإلسكندرية، ، فمسفة الجماؿ كنشأة الفنكف الجميمة، دار المعرفة (أبك رياف)محمد عمي  -59

 .1989مصر، 



214 
 

، الفف األمازيغي البدائي كأثره عمى الفف التشكيمي في الجزائر، كزارة (سكسف) مراد حمداف -60
 .2015الثقافة، الجزائر، 

، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ، الحركة التشكيمية المعاصرة بالجزائر(إبراىيـ) مردكخ -61
1988. 

 .2005،  1، مسيرة الفف التشكيمي الجزائرم، ط (إبراىيـ) مردكخ -62
، جماليات التشكيؿ المكني في القراف الكريـ، عالـ الكتب الحديث، (ابتساـ)مرىكف الضفار  -63

 .2010، 01األردف، ط 
نحك ممارسة مادة التربية الفنية  ، اتجاىات المتعمميف في مرحمة المتكسط(عبد الحميـ)مزكز  -64

 .2012التشكيمية كعالقتيا بدافعية اإلنجاز،
، التأكيمية ك الفف عند ىانس جيكرج غاديمير، الدار العربية لمعمـك ناشركف، (ىشاـ) معافة -65

 .2010بيركت، 
 .أصكؿ ك تطبيقات، المركز الثقافي العربي، المغرب :، نظرية التمقي(بشرل)مكسى صالح  -66    

 .2013، كزارة الثقافة، دار الفكميؾ، الجزائر، 2المصمح الثائر، ط ، عمر راسـ (محمد)ناصر -67
 .2000، ػ المغرب ،02، ط، ماىية السيميكلكجيا، دار إفريقيا الشرؽ(محمد) نظيؼ -68
 
 المراجع العربية المترجمة: -
رمزم عبده جرجس، المركز القكمي لمترجمة، القاىرة، : ارنكلد ىاكزر، فمسفة تاريخ الفف، تر -1

2008. 
جكلياف ستاالبراس، الفف المعاصر "مقدمة قصيرة جدا"، تر: مركة عبد الفتاح شحاتة، مؤسسة  -2

 .2014، 01ىنداكم لمتعميـ ك الثقافة، ط 
 .، دار الفكر، القاىرة، مصر02 ركبير مانتراف، تاريخ الدكلة العثمانية، تر: سباعي، ج -3
: عبد الرحيـ حزؿ، دار إفريقيا الشرؽ، المغرب، كامب، البربر، ذاكرة ك ىكية، تر غابريػاؿ -4

2014. 
أحمد صالح غالب الفقيو،  :كمكد سيرنسكي، آرثر دانتك، الفف الحديث مع مقدمة لعمـ الجماؿ، تر -5

 .2016، 02ط  المؤسسة اليمنية لمتنمية الثقافية، اليمف،



215 
 

الكطني لمفنكف الجميمة، محمد خدة، عناصر مف أجؿ فف جديد، تر: إنعاـ بيكض، المتحؼ  -6
 .ـ2016

ىيركدكت، التكاريخ، الكتاب الرابع، نصكص ليبية، تر: عمي فيمي خشيـ، منشكرات دار الفكر،  -7
 .1967ليبيا،  -طرابمس

 
 األجنبية:المراجع  -
 

 

1- Abdulazim Ali Nacer Elaati, Postmodernism Théory, Université Malazia, 

2016. 

2- Adane Mustapha, manifeste  AOUCHEM 

3- Anne-Catherine Benchelah, Fleurs du Sahara, Voyage ethnobotanique avec 

les Touaregs du Tasili, Paris, 2000. 

4- Basil  Davidson, les royaumes africains, éd. Time Inc., 1966. 

5- Boris Groys, Art Power, The Mit Press, London, 2008. 

6- Djamila Flici-Guendil. Diwan Al-Fen.Dictionnaire Des Peintres, 

Sculpteurs et Designers Algériens ,Algeria , ANEP 2007. 

7- Hachid Malika, « l’art rupestre du Tassili n Ajjer », Racines, N. 1, éd. 

Office du Parc National du Tassili, l’ Algérie 2009. 

8- Iliou Et G. Lefelver ,Cinq Stations De Gravures Rupestres De La Région 

De Bou-Semghoun (Monts des Ksours), Lybika ,Alger , tome 20, 1972.  

9- L'action africaine n 3, "Etienne Dinet" mars 1912. 

10- Laurent Gervereau, voir, comprendre, Analyse les images, (paris, Editions 

la découvert, 1997). 

11- le XXe siècle dans l’art algérien , aica presse, paris, mars, 2003. 

12- Lhote H. « Les Gravures Rupestres de l’Atlas Saharien. Monts des Ouled 

Naïl et Région de Djelfa ». Office du Parc National du Tassili, Alger, 1984. 

13- Malika Bouabdellah. La peinture Les mots. ED. Musée National des 

beaux art. Alger.1994. 

14- Marie-Claude Vettraine-Soulard, Lire une Image, Analyse de contenu 

iconique, (Paris, Armand colin Editeur, 1993). 

15- Mauny Raymond, Gravures peintures et inscriptions de l Ouest Africain, 

éd. 1. F. A. N, Dakar ,1954. 



216 
 

16- Muzzolini Alfred, L’art préhistorique des massifs centraux sahariens, 

BAR International Séries, 1986. 

17- Muzzolini Alfred, l’art rupestre du Sahara central, T. 1. 2, éd, laboratoire 

de pays du méditerranée occidental, 1983. 

18- Paulina Sztabinska, The Minimalist Allergy to Art, University of Łódź. 

19- Rabhi, M., Aberkane, K., Bellahreche, H., Belkacemi S. ,Recherches 

Préhistoriques dans la Région de Amoura (Djelfa, Atlas Saharien oriental), 

Ikosim 5, Association Algérienne pour la Sauvegarde et la Promotion du 

Patrimoine Archéologique, 6102. 

 

 
 الدوريات: -

أحمد عيساكم/ميا عيساكم، تبسة؛ بكابة الشرؽ ك أريج الحضارات إنساني، مجمة الفيصؿ،  -1
 .ـ2001، ربيع األكؿ297الثقافية(، العدد )المممكة العربية السعكدية/دار الفيصؿ 

سعد جكاد عبد مسمـ، البكب أرت ك تمثالتو في الخزؼ األمريكي، مجمة جامعة بابؿ، ) العراؽ أ -2
 .ـ2015، 6، العدد 63/كمية الفنكف الجميمة(، المجمد 

 خكيمد عفاؼ، فعالية اإلعالف في ظؿ تكنكلكجيا المعمكمات  ك االتصاؿ لدل المؤسسات -3
 .2010-2009، 07االقتصادية الجزائرية، )جامعة الكادم/الجزائر(، العدد 

رنا حسيف ىاتؼ/أحمد عبد الرضا عميكم، األساليب الفنية ك تحكالتيا في الفف المعاصر، مجمة  -4
، كانكف 41كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية ك اإلنسانية، )العراؽ/كمية الفنكف الجميمة(، العدد 

 .2018كؿ األ
سياـ الشجيرم، االتصاؿ الركحي في الخطاب الصكفي مقاربة سيميكاتصالية لمتصكير الرمزم ك  -5

، 34-33الصكفي"الشيخ ك المريد نمكذجا"، مجمة الباحث اإلعالمي، )العراؽ/جامعة بغداد(، العدد 
2016. 

مة حكارات الفنكف، المركز السيد عبده سميـ، الفف ك العكلمة ك دكر الفناف التشكيمي العربي، مج -6
 .2008الثقافي، صنعاء، 

أبك -، الرساـ العالـ المؤمف الحاج ألفكنس إتياف دينيو،)مجمة تراث اإلماراتية(إسماعيؿ)سيد عمي  -7
 .2008، 108ظبي، العدد 



217 
 

صفاء الديف حسيف عمي ك زينب عبد اليادم داكد، أثر اإلضاءة االصطناعية في اإليحاء  -8
، 7، العدد 28لمكاجيات، مجمة اليندسة ك التكنكلكجيا، الجامعة التكنكلكجية/العراؽ، المجمد البصرم 

2010. 
طارؽ عابديف إبراىيـ عبد الكىاب، قراءة الصكرة التشكيمية بيف الحقيقة ك اإليحاء، مجمة العمـك  -9

 .2012دد األكؿ، اإلنسانية ك االقتصادية)السكداف/جامعة السكداف لمعمكـ ك التكنكلكجيا(، الع
 .ـ1994، ديسمبر 433عدناف عضيمة، مجمة العربي، العدد  -10
عمي عبد اهلل مرزكؽ، الحاج ناصر الديف دينيو؛حضكر عالمي ك إنساني، مجمة الفيصؿ،  -11

/صفر، 440-439)المممكة العربية السعكدية/دار الفيصؿ الثقافية(، العدداف  -ق1434/محـر
 .ـ2012

اقع النقد التشكيمي العربي "استعراض ظاىراتي لمالمح الجمكد"، مجمة فيالدلفيا مازف عصفكر، ك  -12
  .2011الثقافية)األردف/جامعة فيالدلفيا(، العدد الثامف، 

محمد جمكب جبر الكناني، أنس كاظـ ياسر، المتحكؿ في البكب ارت، دراسة في تقنيات  -13
  .2018، 89مية الفنكف الجميمة(، العدد اإلظيار، مجمة األكاديمي، )العراؽ/جامعة بغداد، ك

محمد عمي عمكاف، جمالية الصكرة في الرسـ العالمي المعاصر تيارات ما بعد الحداثة أنمكذجا،  -14
 .2013، )جامعة بابؿ/العراؽ(، العدد األكؿ، 31مجمة العمـك اإلنسانية، المجمد 

المضمكف في الفف المفاىيمي،مجمة كمية مكي عمراف راجي/ سامرة فاضؿ محمد عمي، جماليات  -15
، كانكف األكؿ 30التربية األساسية لمعمكـ التربكية ك اإلنسانية، )العراؽ/كمية الفنكف الجميمة(، العدد 

 .ـ2016
 

 دكتوراه(: -الرسائل الجامعية )ماجستير  -
 -الصحراء الكسطى -بحرة نادية، محاكلة تحميمية لمفف الصخرم بمنطقة أدمر، ) الطاسيمي أجر  -1

 .2005/2006الجزائر(، رسالة ماجستير، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، 
خالؿ -أزجر-بف بكزيد لخضر، األثر الديني في مشاىد الرسكـ الصخرية لمنطقة الطاسيمي  -2

ؽ.ـ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ القديـ، 2500-ؽ.ـ8000مرحمة الرؤكس المستديرة 
 .2009/2010، بكزريعة، 2ريخ، جامعة الجزائرقسـ التا



218 
 

زىرة بنت عبد اهلل بف عبد الرحيـ حسيف ناصر، البكب كمدخؿ الستحداث فف تجميعي لمكحة  -3
التشكيمية،)رسالة ماجستير(، تخصص اآلداب في التربية الفنية، تحت إشراؼ ابتساـ رجب عبد الجكاد، 

 .2008ممؾ سعكد، قسـ التربية الفنية/كمية التربية، جامعة ال
سميرة جدك، عممية التمقي في المجالس األدبية الشعرية في الجاىمية ك صدر اإلسالـ، )رسالة  -4

تخصص البالغة ك شعرية الخطاب، عمار كيس، قسـ المغة ك األدب العربي، كمية اآلداب  ماجستير(،
  .2007/2008ك المغات، جامعة قسنطينة، 

ؽ.ـ،  1000-ؽ.ـ 6100مف خالؿ العصر الحجرم الحديث جراية محمد رشدم، الصحراء  -5
 .2007/2008مذكرة ماجستير في التاريخ القديـ، إشراؼ: عبد العزيز بف لحرش، جامعة قسنطينة، 

حبيبة بكزار، مكانة الفف التشكيمي في المجتمع الجزائرم،)رسالة دكتكراه(، تخصص فنكف شعبية،  -6
 .137، ص 2013/2014جامعة تممساف، إشراؼ محمد سعيدم، قسـ الفنكف، 

سميمة بف مخمكؼ، القيـ الجمالية في أعماؿ الفناف محمد خدة، )رسالة دكتكراه(، تخصص  -7
 .78، ص 2017/2018دراسات في الفنكف التشكيمية، قسـ الفنكف، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 

 
 االلكترونية:نصوص ال -
 )د.ت( المكقع االلكتركني: -1

https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/algerie/49548/nasreddine-bennacer   

كاليكية مف خالؿ أعماؿ  مازيغية كجدؿ الذاكرةنبيية بكزاخر،" الكتابة األ :األستاذةبحث مف تقديـ  -2
أفريؿ  17، أطمع عميو في 2015، مجمة الكتركنية ،الفناف الجزائرم ػ إسماعيؿ المطماطي ػ فف كثقافة

2017: 
http://altshkeely.com/2015/tashkeel2015/ismaal_almtmaty.htm?fbclid=IwAR1mvafsjsBVGlZe9r8njgR7HD

YJfqB4iCVg5xsn_J5hUM8pY7KsiuGHs 

 AKAKIR  تصريح إلذاعة مكنت كارلك الدكلية، حاكره عمي عاطؼ، حناف عبد اهلل، عقاقير -3

عمى 2018سبتمبر  28كافيو شك، نشرت في :لمصمـ الغرافيؾ الجزائرم كليد بكشكشي، 
 ـ:2019مارس  15،تاريخ االطالع: 16:27الساعة:

 

https://www.mcdoualiya.com/programs/hotcoffemcd/20180928%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85%D8

%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D

8%AF%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%82%

D9%8A%D8%B1Akakir%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%81%

D9%86%D8%A7%D9%86 
. 

https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/algerie/49548/nasreddine-bennacer
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/algerie/49548/nasreddine-bennacer
http://altshkeely.com/2015/tashkeel2015/ismaal_almtmaty.htm?fbclid=IwAR1mvafsjsBVGlZe-9r-8njgR7HDYJfqB4iCVg5xsn_J5hUM8pY7KsiuGHs
http://altshkeely.com/2015/tashkeel2015/ismaal_almtmaty.htm?fbclid=IwAR1mvafsjsBVGlZe-9r-8njgR7HDYJfqB4iCVg5xsn_J5hUM8pY7KsiuGHs
https://www.mc-doualiya.com/programs/hot-coffe-mcd/20180928-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B1-Akakir-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.mc-doualiya.com/programs/hot-coffe-mcd/20180928-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B1-Akakir-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.mc-doualiya.com/programs/hot-coffe-mcd/20180928-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B1-Akakir-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.mc-doualiya.com/programs/hot-coffe-mcd/20180928-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B1-Akakir-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.mc-doualiya.com/programs/hot-coffe-mcd/20180928-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%B1-Akakir-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86


219 
 

، أطمع عميو بتاريخ: 2012اف جك  10زكريا، حكار شيؽ مع الفناف الجزائرم األستاذ مفتاح زبيمة،  -4
 http://zeribet-eloued.blogspot.com/2012/06/blog-post.html                          :2019ديسمبر  15

، 2016جانفي  15حتى االستقالؿ، رفيؽ كحالي، تاريخ التصكير في الجزائر منذ االحتالؿ ك  -5
 http://arb-photo.com/news-130.html                                           :2016أكت  12أطمع عميو بتاريخ 

ديسمبر  20بتاريخ: ، أطمع عميو 2015جكيمية  23عصمت سيؼ الدكلة، مقاؿ في النقد الفني،  -6
2019: 

https://harakawahida.wordpress.com/2015/07/23/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89%D8%AF

%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%

88%D9%84%D8%A9/ 

 

 19، أطمع عميو بتاريخ: 2017أكتكبر  16سمطاف حمزة راشد الحميرم، مفيـك الناقد، طالب  -7
  http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=67463 :                   2019ر ديسمب

 
 

 14، أطمع عميو بتاريخ: 2018أغسطس  19محمد عبيدك، محمد دماغ "أبك النحت الجزائرم"،  -8
 :،2019نكفمبر 

https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/8/19/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AF%D9%85

%D8%A7%D8%BA%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8

%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A 

 

متر مربع  1121األنباء الجزائرية، متحؼ تيمقاد بباتنة : فسيفساء نادرة عمى مساحة ككالة  -9
أكتكبر  17، تاريخ اإلطالع : 2018أكت  28شاىدة عمى الثراء األثرم لتامكقادم، نشر بتاريخ: 

2018: 
http://www.aps.dz/culture/77893-musee-timgad-a-batna-une-mosaique-exceptionnelle-temoin-de-la-richesse-

archeologique-de-thamugadi 

 

 :2020أفريؿ  04، أطمع عميو بتاريخ: 2020يزيد خمكفي، ب.ع،  -10
 https://yazidkheloufi.jimdofree.com/ 

 
11- Art3Network, Pop Art en Angleterre, 19/04/2019: 
 
http://www.popartis.com/dossiers/popart-angleterre.html 

 
12- Donald Burton Kuspit, Art criticim, viewed: 04 January 2020: 

https://www.britannica.com/art/art-criticism 

 

http://zeribet-eloued.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
http://arb-photo.com/news-130.html
https://harakawahida.wordpress.com/2015/07/23/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
https://harakawahida.wordpress.com/2015/07/23/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
https://harakawahida.wordpress.com/2015/07/23/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
https://harakawahida.wordpress.com/2015/07/23/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=67463
https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/8/19/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/8/19/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/8/19/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
http://www.aps.dz/culture/77893-musee-timgad-a-batna-une-mosaique-exceptionnelle-temoin-de-la-richesse-archeologique-de-thamugadi
http://www.aps.dz/culture/77893-musee-timgad-a-batna-une-mosaique-exceptionnelle-temoin-de-la-richesse-archeologique-de-thamugadi
https://yazidkheloufi.jimdofree.com/
http://www.popartis.com/dossiers/popart-angleterre.html
https://www.britannica.com/art/art-criticism


220 
 

13- Nacima Chabani, Talent et rigueur, 15 Nov. 2017, Consulté le 12 juin 

2018: 
https://www.pressreader.com/algeria/el-watan-algeria/20171115/281852938860774 

 
14- Pat Binder & Gerhard Haupt, interview with Nadira laggoune   Art and 

curatorial pracitice in Algeria, Oct 2009, viewed: 04 January 2020: 

 https://universes.art/en/nafas/articles/2009/algeria-art-curatorial-practice 
 

15- Roger Malina, The Stone Age of the Digital Arts: 
14/07/2019,http://www.nydigitalsalon.org/10/essay.php?eassy=3 

 
 
 
 المقابالت الشخصية: -
 24تقنية األككاريؿ في التشكيؿ الجزائرم المعاصر"، بسكرة، سميـ بكىالي، فناف تشكيمي، "كاقع  -1

 ، )مقابمة شخصية(2017مارس 
أفريؿ  18يتو الفنية مع الفف التشكيمي المعاصر"، سطيؼ امسعكد جساس، فناف تشكيمي، "بد -2

 ،)مقابمة شخصية(2017
، )مقابمة 2017 مارس 24"، الكادم، الكشـ في الفف التجريدممفتاح زبيمة، فناف تشكيمي، " -3

 شخصية(
 02"حكار عف فف المنمنمات ك اشتغالو عمييا"، سكيكدة،   فناف تشكيمي، ،أحمد خميمي -4

 ، )مقابمة شخصية(2018نكفمبر
 في المسابقة الدكلية لمحترفي الفف بباريس، عف تتكيج لكحة "العبث" "حكار  عبد الحميـ كبيش، -5

 لقاء عبر الفايسبكؾ(، )2020جانفي  19
 14حاجي يحي، "عف الحركفيات"، مستغانـ، خالؿ جمسة لقاء مع الفناف تصكير خاص  -6

 ، )مقابمة شخصية(2019نكفمبر
 )مقابمة شخصية(، 2019أكتكبر  12حكار عف فف المنمنمات"، مستغانـ، ىاشمي عامر، " -7

https://universes.art/en/nafas/articles/2009/algeria-art-curatorial-practice


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرسال
 

 

 

 



222 
 

 الفهرس
 
 اإلهداء -
 شكر و تقدير -
 أ...... ........................................................................................مقدمة -

 
 

 

 / الشايب عاشوراء من األسطورة الى االحتفالية :1

 03............................................الصخري في العصر الحجري الحديث بالجزائر الفن -1
 04...........................................العريقةالمجال الجغرافي لألعمال الفنية الصخرية  -1-1
 05.........................................................................................................البيض *

 06....................................................................................................... .الجمفة* 
 07...........................................................................................................تبسة* 
 09.........................................الطاسيمي ومفهوم خاطئ لبدايات التشكيل الجزائري -1-2
 10......................................................الصخري بمنطقة الطاسيميمراحل الفن  -1-3

 10...................................................................................أ/ مرحمة الجاموس 
 12........................................................................ ب/ مرحمة الرؤوس المستديرة

 13....................................................................................ج/ مرحمة البقريات
 14..............................................................................................د/ مرحمة الخيول

 16............................................................................................ه/ مرحمة الجمال 
 17....................................................................تحف فنية من الحضارة الرومانية -2
 18.................................................................................................العمارة -2-1
 20..........................................................................................النحت -2-2
 22......................................................................................الفسيفساء -2-3
 25.................................اإلرهاصات األولى لمفن التشكيمي الحديث الجزائري الخالص -3
 25...........................................................زائرػالفن التشكيمي البربري في الج -3-1
 25..................................................................................بربريالرمز ال -3-2
 26.............................................................................الخط في الرمز البربري -3-3
 27...........................................................................البربريألوان الرمز  -3-4

 الفهرس

 (65-02.............)....مقاربات تاريخية حول الفن التشكيمي بالجزائر الفصل األول :



223 
 

 29.............................................الفن التشكيمي الجزائري في ظل التواجد العثماني -4
 32...................................الفن التشكيمي بالجزائر في ظل االحتالل الفرنسي لمجزائر -5
 32..............................................................................فيال عبد المطيؼ -5-1
 34........................................................................مدرسة الفنون الجميمة -5-2
 35..........................................م20مطمع القرن رواد الفن التشكيمي الجزائري في  -6
 36.....................................................................الحاج ناصر الدين دينيه -6-1
 40..................................................................................أزواو معمري -6-2
 42.......................................................................................محمد راسم -6-3
 43............................................................................مصطفى بن دباغ -6-4
 44.......................................................................................محمد تمام -6-5
 49....................................................................................يمس بشير -6-6
 50..................................................................................امحمد اسياخم -6-7
 43.......................................................................................محمد خدة -6-8
 58.....................................................................................محمد لوعيل -6-9
 60........................................................................الجماعات الفنية بالجزائر -7
 61.....................................................................جماعة الخمسة واألربعين -7-1
 61............................................................................جماعة الفوج األول -7-2
 61..................................................................................جماعة أوشام -7-3
 62......................................................................جماعة الفنون اإلسالمية -7-4
 62...............................................................................جماعة الحضور -7-5
 62.............................................................................جماعة الصباغين -7-6
 63..........................................................................جماعة مسك الغنايم -7-7
 64............................................. الفن التشكيمي الجزائري في مرحمته الثالثة -8
 

 / الخطاب الدرامي في احتفالية الشايب عاشوراء :2

 67...............................................جديد لمفنون البصرية المعاصرة بالجزائر مفهوم -1

 (122-67 ).........آليات التمقي في الفنون البصرية المعاصرة بالجزائر الفصل الثاني:
 



224 
 

 68................................................خصوصية الفن التشكيمي الجزائري المعاصر -1-1
 69................................................نماذج من التجارب الفنية البصرية المعاصرة -1-2
 69....................................................................................فن العمارة-1-2-1
 73....................................................................................فن النحت-1-2-2
 76................................................................................فن التصوير -1-2-3

 77.........................................................................................* عاطؼ برجم
 80.......................................................................................* مسعود جساس

 82..........................................................................................* سميم بوهالي
 84........................................................................................* هاشمي عامر

 85...........................................................................................* مفتاح زبيمة
 87....................................................................فن التصميم و الطباعة -1-2-4

 89.........................................................................................* وليد بوشوشي
 90...........................................................................................* وليد دروش
 91..........................................................................................* أمين بمكبير

 93...........................................................................التشكيل الحروفي -1-2-5
 95.................................................المتمقي الجزائري و الفنون البصرية المعاصرة -2
 97...................................ضرورة إخضاع المتمقي لمفنان و إخضاع الفنان لممتمقي -2-1
 99..................................إستطيقيا الصدمة في التصوير الزيتي الجزائري المعاصر -2-2
 101....................................................................................مفهوم التمقي -3
 101.............................................................................مفهوم التمقي لغة -3-1
 102.............................................................................التمقي اصطالحا -3-2
 103.................................................................التمقيالتاريخ الفكري لنظرية  -4
  103...................................................................................اإلرهاصات -4-1
 104......................................................................................األصول -4-2

 104..................................................................................المعرفيةاألصول * 
 105....................................................................................* األصول النقدية

 106.......................................................................سيميائية التواصل الفني -5
 107..............................................................................سيمياء الداللة  -5-1
 108.............................................................................سيمياء التواصل -5-2
 109........................................................................نظرية سيمياء الثقافة -5-3



225 
 

 109............................................................................المدرسة الفرنسية -5-4
 110...................................................................................الفن المعاصر -6
 111.....................................................................مجاالت الفن المعاصر -6-1
 111..............................................................................فن الحد األدنى -6-1
 113................................................................................فن البوب -6-1-2
 115..........................................................................الفن المفاهيمي -6-1-3
 116.................................................................................فن األداء -6-1-4
 117...............................................................................الفن البيئي -6-1-5
 118..........................................................................فمسفة الفن المعاصر -7
 119....................................................................فمسفة الفن عند برغسون -7-1
 120...............................................................................تيموتي بينكمي -7-2
 120...........................................................................دانتو آرثر كولمان -7-3
 121...............................................................................بوريز غرويس -7-4

 
 
 

 124..........................................................................مفهوم التحميل الفني -1
 126..................................................المقاربة السيميولوجية في التحميل الفني -2

 126............................................................................و"لوران جيرفير  -2-1
 126................................................................................الوصؼ -2-1-1
 127.................................................................................الجانب التقني -أ

 127.............................................................................الجانب التشكيمي -ب
 128.................................................................................... الموضوع -ج
 128................................................................................... الموحةبيئة  -د
 129.............................................................................القراءة التضمينية -ه
 129.................................................................................نتائج التحميل -و
 129........................................................................""إروين بانوفسكي -2-2
 129....................................................................تقديم العمل الفني -2-2-1
 130................................................................ األداءتحميل أسموب  -2-2-2
 131......................................................................استنتاج المعنى -2-2-3

(178-123)....المعاصرة الفنية لألعمال السيميولوجي لمتحميل المنهجية الخطوات :الثالث الفصل  

...............78 
 



226 
 

 132..................................................................................الناقد الفني -3
 134...........................................................النقد الفني المعاصرإلى مدخل  -4
 137........................................الفنون البصرية المعاصرة بالجزائر و النقد الفني -5
 139......................................مفردات النظام التشكيمي في العمل الفني المعاصر -6
 140...........................................العناصر التشكيمية األولية لبناء العمل الفني -6-1

 140...........................................................................................* النقطة
 141..........................................................................................* الخط

 141..........................................................................................* الشكل
 142...........................................................................................* الفراغ
 143...........................................................................................* المون

 144.........................................................................................* المممس
 145..................................................................* ثالثية الضوء، النور و الظل

 147...........................................تحميل بعض النماذج لموحات تشكيمية جزائرية -7
 147...............................................(لوحة "نساء القصبة")الفنان أحمد خميمي -7-1
 154..................................................(لوحة "يد فاطمة")الفنان حسين زياني -7-2
 162..........................................(يلوحة "مرتفعات بوسعادة")الفنان رشيد طالب -7-3
 169 ................................................(لوحة "العبث")الفنان عبد الحميم كبيش -7-4
 175................................(لوحة "التصوؼ في عمم الحروؼ")الفنان حاجي يحي -7-5
 
 180.........................................................................................الخاتمة -
 183..................................................................................ممحق الصور -
 209......................................................................قائمة المصادر والمراجع -
 222.........................................................................................الفهرس -
 224.................................................................................فهرس الصور -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الصور
 

 

 

 



224 
 

 فهرس الصور
 

 المصدر عنوان الصورة الصفحة
 https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160531/79009.html "انًحطح انصخرٌح "كثع تىػالو 41

خرٌطح تثٍٍ يحطاخ انرضىو انصخرٌح  41

 تانجهفح

Perret, R., Une carte des gravures rupestres et des peintures à 

l’ocre de l’afrique du  nord. Journal de la société des africanistes 

7 (1), 1937.                                                                                    

تحاكً يػهذا نهصٍذ خالل َقىظ صخرٌح  19

 يرحهح انجايىش"انطاضٍهً"

 

https://fibladi.com/plus/%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A

%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8

%A5%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A8%D9%80
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 :الملخص

سفية أبرزىا والتي انبثقت عن عدة نظريات فم ،ق مدارس الحداثة وما بعد الحداثةمما ال شك فيو إن بنية الموحة التشكيمية المعاصرة  في الجزائر تسير وف 
، فالفنان يرسم ألجل الرسم قصد لمتشكيمي وذاتية التجربة البصرية، وىو ما أدى إلى حدوث أزمة في التمقي بالنظر إلى الميوالت الغامضة نظرية " الفن لمفن "

 .ومحاكاة ومختمف القيم التشكيمية إثارة المتعة مع إىمال الموضوع في بعض األحيان ومنو عدم االىتمام بالبالغة التشكيمية ومقوماتيا من شبو
ىوة ما بين ىو ما ترتب عن ذلك وجود  وبغياب أدوات محددة ومعينة لتحميل العمل الفني المعاصر الذي ال يحمل عمى العموم رسالة محددة وواضحة و 

 لعمل الفني .، وىذا لما تمثمو بنية الموحة التشكيمية من مربط الفرس في عممية تمقي مختمف الرسائل البصرية التي يحوييا االمتمقي والعمل الفني
يسي في في ظل ىذه االضطرابات لم تتخذ الجيات الوصية في ميدان الفنون عامة من معاىد وجامعات وجمعيات ثقافية وما إلى ذلك بصفتيا الطرف الرئ 

عطاء طرق تحميل  األعمال الفنية المعاصرة وكيفية إنجاح عممية التمقي أي إجراء فعمي ضمن المناىج الدراسية المسطرة قصد وضع خطة دراسية تتضمن إبراز وا 
 .، وىو ما ينتج عنو اكتساب فكر فني بصري معاصرنفسو كيمية المتضمنة داخل العمل الفنيكشف مضامينيا من خالل القيم التش

 

 الفن التشكيمي بالجزائر ـ اإلستشراق ـ التمقي ـ المتمقي ـ التذوق. الكممات المفتاحية :

 

The Summary: 

 
 There is no doubt that the structure of contemporary plastic painting in Algeria goes according to schools of 

modernity and postmodernism, which emerged from several philosophical theories, the most prominent of which is 

the "art for art" theory, which led to a crisis in the reception in view of the vague tendencies of the plastic and the 

subjective experience, the artist Draw for the sake of drawing with the intention of provoking pleasure while 

neglecting the subject in some cases, including lack of interest in plastic rhetoric and its constituents of simulation and 

simulation and various plastic values. 

 And in the absence of specific and specific tools for analyzing contemporary artwork that does not generally 

carry a specific and clear message, which is the consequence of the existence of a gap between the recipient and the 

artwork, and this is what is represented by the structure of the plastic plate from the horse in the process of receiving 

the various visual messages contained in the artwork. 

 In light of these disturbances, the guardians in the arts field in general have not taken institutes, universities, 

cultural associations, etc. as the main party in the success of the receiving process, i.e. actual action within the school 

curricula in order to develop a study plan that includes highlighting and giving ways to analyze contemporary 

artworks and how to uncover their contents from Through the formative values included within the artwork itself, this 

results in the acquisition of contemporary visual artistic thought. 

 

        Key words: plastic art in Algeria, orientalism, receptivity, recipient, taste 

. 

Le résumé: 
 

 Il ne fait aucun doute que la structure de la peinture plastique contemporaine en Algérie se déroule selon des 

écoles de modernité et de postmodernisme, issues de plusieurs théories philosophiques, notamment la théorie de "l'art 

pour l'art", qui ont conduit à une crise de l'accueil face aux tendances ambiguës du plastique et de l'expérience 

subjective, l'artiste Dessiner pour dessiner avec l'intention de provoquer du plaisir tout en négligeant le sujet dans 

certains cas, y compris le manque d'intérêt pour la rhétorique plastique et ses constituants de simulation et de 

simulation et diverses valeurs plastiques. 

 Et en l'absence d'outils spécifiques et spécifiques d'analyse d'œuvres d'art contemporaines qui ne véhiculent 

généralement pas de message spécifique et clair, ce qui est la conséquence de l'existence d'un écart entre le 

destinataire et l'œuvre d'art, et c'est ce qui est représenté par la structure de l'assiette en plastique du cheval en train de 

recevoir les différents messages visuels contenus dans l'œuvre d'art. 

 À la lumière de ces perturbations, les tuteurs dans le domaine des arts en général n'ont pas pris les instituts, 

les universités, les associations culturelles, etc. comme la partie principale dans le succès du processus de réception, 

aucune action réelle dans les programmes scolaires afin d'élaborer un plan d'étude qui comprend la mise en évidence 

et la fourniture de moyens d'analyser les œuvres d'art contemporaines et comment découvrir leur contenu à partir de 

Grâce aux valeurs formatrices intégrées à l'œuvre elle-même, cela se traduit par l'acquisition d'une pensée artistique 

visuelle contemporaine. 

 

Mots clés: art plastique en Algérie, orientalisme, réceptivité, destinataire, goût. 


