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یعد الفن موھبة و تجربة یعیشھا الفنان حیث تكسبھ قدرة على التعبیر عن العواطف

الخاصة بأسلوب فني جمیل یتسم بالذوق و و األحاسیس والمكبوتات و عن كل أفكاره

.اإلبداع كالرسم و التصویر و النقش و النحت و غیرھا

معنى كلمة الفن جد واسعة فھي تعني اإلتقان بالدرجة األولى و بھذا المعنى الحقیقي 

الواضح فإنھ یمكننا القول     و بكل جدارة أن المعماري عند وضعھ تصمیما لمنزل جمیل 

فنان

.النحات عند تجسیده لمنحوتة جمیلة فنانو 

و إذا عدنا أدراجنا إلى فن النحت الذي یختلف في أسلوبھ عن باقي الفنون فھو یعمل على 

تجسید األفكار على شكل مجسمات و  یستعمل فیھ خامات مختلفة و قد تم استخدامھ كغرض 

تذكاري

یون و الیونانیون و الرومانیون و تاریخي و دیني و ھو الفن القدیم حیث اشتھر بھ المصر

الذین كانوا ینحتون التماثیل لآللھة التي یعبدونھا و لدخول وتطور فن النحت عبر العصور  

واختلفت أسالیبھ باختالف الحضارات وثقافات الشعوب و تنوع المناطق الجغرافیة وتعتبر 

تشھد المنحوتات الجزائر بحكم موقعھا من األمصار التي عرفت تعاقبا للحضارات  كما 

األثرة على  ذلك كما سجل فتور في ممارسة ھذا الفن في  عصر الحداثة وما بعد الحداثة 

وھذا ما لفت انتباھنا وأسس لفكرة الدراسة  ، والجدیر بالذكر أن قسم الفنون البصریة یضم 

لدراسة أحد النحاتین الذین تكونوا باالتحاد السوفییتي سابقا والدي یعتبر نموذجا یستحق ا

والتدوین وعلیھ اتخذتھ أنموذجا لھذه الدراسة یتیح  قرب وتسھیل ابحث المیداني والمقابالت 

الشخصیة ومتابعة األسلوب  عن كثب رغبة في معرفة أسلوب النحات في استعمالھ لخاماتھ 

. في النحت و الذي یعد من أھم النحاتین  في والیة وھران

لمكتسبة من مساري الدراسي في  تحلیل أعمالھ ، وكذا تطبیق  الكفاءات العلمیة ا

،مع التذكیر أنھ لم یتطرق أي باحث قبلي لدراسة أعمال ھذا الفنان الموشك على التقاعد

.آملة في  إثراء المكتبة بالمثل ھذه المواضیع  البكر  

:وبناء على ما تقدم یمكننا تلخیص اإلشكالیة في األسئلة التالیة 



ما ھي ما ھي أساسیا تھ؟ما ھو فن النحت و

كیف تطور النحت في العصر القدیم؟

 كیف تطور النحت في عصر الحداثة وما بعد الحداثة بشكل عام وفي

الجزائر بشكل خاص ؟

من ھو النحات الطیب مصطفى ما ھي سیرتھ  وبماذا تتمیز أعمالھ ؟

ثالثة فصول: و لقد اقتضت طبیعة البحث أن یكون في  

الفصل األول فن النحت بصفة عامة   و أساسیاتھ و في المبحث الثاني  تناولت في -

أما الفصل . تطرقت إلى النحت القدیم عند المصر و الیونان و الرومان و في عصر النھضة

الثاني الذي قسمتھ إلى مبحثین فاألول النحت الحدیث و الثاني النحت في الجزائر، و الفصل 

. عن النحات الطیب مصطفى و الثاني تحلیل أعمالھ الفنیةالثالث من مبحثین األول نبذة 

.وخاتمة تتضمن نتائج البحث

.و دراستنا تعتمد على  منھج تكاملي یضم  المنھج التاریخي و الوصفي و التحلیلي-

النحتالمراجع التي اعتمدت علیھا أذكر كتاب فن النحت لنذیر زیات و كتاب فنأھمزمن 

. شرفو االستنساخ لفاروق 

أما من ناحیة الصعوبات التي واجھتني خالل بحثي ھي قلة المراجع و المصادر و یعود 

.السبب إلى نقص الدراسات في ھذا المجال مما یعیق عملیة جمع المادة

وفي الختام ارجوا أن أكون قد وفقت في ھذه الدراسة وأتقدم بجزیل شكري لألستاذة 

.المشرفة
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:نحت و أساسیاتھ فن ال: المبحث األول
:تعریف النحت 

م و مر بمراحل عدیدة و قد ارتبط ھذا الفن .ق4000ظھر فن النحت حوالي السنة 

منذ ظھوره بوجھ المرأة بشكل أساسي، و ما لبث أن عالج مظاھر حیاة اإلنسان كافة كما 

حاول العصر األورینیاسي أن یرمز من خالل تماثیلھ إلى . عالج الحیوان بكل جدیة

بظھور كتل statue-menhirsاستمراریة النوع تتمیز أعمالھ المتمثلة بتماثیل منھرز 

مشذبة مع قناع یظھر وجود العینین و األھداب و بعض التجاعید، لكن بدون عنق، إال أن 

.1ظھور األطراف و األصابع وارد في كثیر من األحیان

ال یھتم الفنان . ف، أو بوشاحبالمقابل، نرى أن الوجوه تتزین بجمالھ مثل حمالة السی

من . كثیرا بنقل الطبیعة الحقیقیة لصاحب التمثال أكثر من اھتمامھ و عنایتھ بھذه المؤشرات

.وتمثال بونستورني) متحف رودي(saint sernanاألمثلة على ذلك ؛تمثال سان سرنان

مبدئیا یدل . رفبعضھا یتحول من جنس إلى  آخ. ال یتحدد الجنس  عادة في تماثیل المنھرز

وجود عقد في العنق على المرأة و ظھور سالح معین على الرجل، إنما قد  یظھر تمثال 

و ھناك تماثیل تظھر بطنا كبیرة أو تحمل . وجھ رجل مع ثدیي امرأة فیتحول حینئذ إلى أنثى

مثل ھذه . أحشاء ثقیلة و فوقھا رأس كروي الشكل، كل ھذا الجسم یرتكز على أرجل قصیرة

كان العالم األوریناسي واسعا لكنھ . ماذج وجدت في فرنسا و بولونیا و مصر و الیونانالن

.تقاسم مفھوما واحدا، لم یمثل امرأة معینة بل مثل رمز المرأة

فقد . یعتبر النحت أول الفنون المعروفة التي تطرق إلیھا اإلنسان منذ أقدم العصور

.قام أول من سكن األرض و عمل لنفسھ الكھوف

.05م، ص 1999- ھـ1419موریس شربل، موسوعة النحاتین العالمین، دار الجیل بیروت، الطبعة األولى، -1



و تدریجیا بدأ یسجل على جدرانھا حیاتھ الیومیة و ما كان یقوم بھ من زراعة و 

صناعة و صید للحیوانات ،فكان یتم ذلك بالرسم و لكن ھذا التسجیل كان یتلف بعوامل 

.2فلجا إلى النحت على جدران ھذه الكھوف سواء نحتا بارزا أو غائرا. الجویة المختلفة

مع المادة مباشرة سواء كانت صلبة كالجرانیت و الرخام أو أقل و الفنان النحات یتعامل

.صالبة كاألحجار الجیریة و الرملیة و األخشاب بأنواعھا

فالنحت لم یعد فقط مرافقا للعمارة بل أصبح في بعض األحیان مشاریع عمرانیة 

مصغرة 

.و ذلك في عمل األنصبة التذكاریة في المیادین و كذلك النافورات

إخراج الكتلة النحتیة بأبعادھا الثالثة آي معالجة الكتلة من جمیع زوایاھا لتأخذ و ھو 

.حیزا دائما أو مؤقتا في الفراغ

الفنون وفي نفس الوقت أحد أنواع الفنون المرئیةیعد النحت فرعًا من فروع 

التشكیلیة

)أي إزالة جزء من المادة(النقشفكان . إنشاء مجسمات ثالثیة األبعادكما أنھ یرتكز على 

و والمعادنالصخورویمارس ھذا الفن على ). أي إضافة المواد كالصلصال(و التشكیل 

4500عرف فن النحت منذ قدیم العصور منذ نحو . ومواد أخرى الخشبو السیرامیك

أدت التغیرات في عملیة النحت إلى الحریة في استخدام الحداثةسنة قبل المیالد، منذ عھد 

.المواد

ویمكن العمل بكثیر من المواد المتنوعة من خالل عملیة اإلزالة كالنحت 

إنشاء مجسمات النحت ھو فن تجسیدي یرتكز على.أو عملیة التجمیع والتشكیل والصب

، أو الشمعأو الجصویمكن استخدام . ثالثیة األبعاد لإلنسان و الحیوان  أو أشكال تجریدیة 

و یعتبر فن النحت أحد جوانب اإلبداع الفني كما ینتج مجسمات .خشابنقش الصخور أو األ

.ثالثیة األبعاد

.41فن النحت و االستنساخ، دار القاھرة للكتاب،  ص: فاروق شرف-2



یعد فن النحت من الفنون القدیمة، و ھو فن یتعامل مع المجسمات الثالثیة األبعاد 

.3على العكس من الرسم والتصویر الذي یتعامل مع األبعاد الثنائیة

القدیمة بإختالف أشكالھا ومنھا في ویمكننا أن نجد نماذج النحت في الحضارات 

الحضارات الفرعونیة والرومانیة والیونانیة التي نجد فیھا فن النحت من أكثر الفنون إنتشارا 

وتعبیرا عن الجو المحیط بھ، مع إختالف غرض اإلستخدام

.و المقصود من ھذه النماذج ھو النواحي الدینیة للتعبیر عن اآللھة الخاصة بھم

وتات الصخریة أكثر من األعمال الفنیة المكونة من مواد أخرى قابلة تعیش المنح

تتمثل في المنحوتات الصخریة للتلف، فأغلبھا عاش من الثقافات القدیمة ما عدا الفخار 

وقد كانت أغلبیة المنحوتات القدیمة . على عكس األسالیب المستخدمة في المنحوتات الخشبیة

.ذلكُتصبغ بألوان زاھیة ولكن تغیر 

كان النحت لكثیر من الثقافات كمصر  أمرا أساسیا في العبادة الدینیة ، فالثقافات التي 

عاشت كثیر من منحوتاتھا ھي ثقافة البحر األبیض المتوسط القدیم و كذلك الثقافة الھندیة 

. باإلضافة إلى الكثیر في أمریكا الجنوبیة وأفریقیا, والصینیة

ي عصورنا الحالیة الغرض منھ أساس اإلبداع الفني وتوصیل وان كان استخدام فن النحت ف

.رسالة معینة إلي الجمھور باختالف األسلوب المستخدم فیھ

فالیونان معروفة بإنتاجھا الكبیر للقطع ,الیونان القدیمةبدأ التقلید الغربي للنحت في 

إبان العصور الوسطى یعبر القوطيفكان النحت .العصر الكالسیكيالفنیة الرائعة خالل 

. عن عذابات اإلیمان المسیحي ومشاعره

إنتاج وقد أدى التنافس في صنع النماذج الكالسیكیة إبان عصر النھضة إلى 

وقد ابتعد النحت الحدیث عن العملیات مایكل أنجلوللفنان "داود"كتمثالمنحوتات مشھورة 

الموجودة الخاماتوركز علي عرض , التقلیدیة وعن التركیز على تصویر جسد اإلنسان

.كأعمال فنیة مكتملة

3 - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%AA,03/03/2017,00:30 h.



: أساسیات فن النحت
:یرتكز فن النحت على نوعین أساسیین 

.و ھو األساس في تعلم فن النحت: النحت الغیر المباشر : أوال 

ماكیت لعمل"و یستعمل كالطین كما یستخدم كنموذج صغیر ) : البالستسین(المعجون - 1

"نحتي كبیر

.و یستعملھ األطفال في صنع األشكال  

یعتبر  من  أھم ممیزات الطین حیث تتوفر فیھ خاصیة المرونة ):الصلصال(الطین - 2

فیمكن تشكیلھ بالید أو صبھ في القالب كما ینبغي أن یجف بسرعة مقبولة دون أن یتشقق 

الطین الخاص بالنحت و یمكن شراء . بعد الجفاف و یجب أن یكون خالیا من الشوائب

.4من ورش صناعة الفخار

:طریقة تحضیر الطین - 3
: تحضیر حامل تمثال نصفي )1

نحضر قضیب معدني فوالذي على شكل شاقولي و غیر قابل لالنحناء و یفضل أن 

یكون قطره من الحدید المضلع أو المربع یثبت على شكل متصلب و یجھز بثقوب في أسفلھ 

من الخشب بواسطة المسامیر و یجب أن نثقب رأس القضیب حتى یمكن تثبیتھ على قطعة

من األعلى بثالثة أو أربعة ثقوب و یختلف ارتفاع الحامل باختالف ارتفاع النموذج ثم 

0-3من أسالك معدنیة و نحضر أیضا قطعا خشبیة أو فلین بطول 4إلى 6تحضر حوالي 

بشكل متصلب بواسطة أسالك سم ثم نربط ھذه القطع الخشبیة مع بعضھا2-1سم و سمكھ 

الربط و بواسطة الثقوب الموجودة في أعلى القضیب و تكون الشكل شبھ بیضاوي و یجب 

.أن یكون حجمھ أصغر من حجم النموذج المراد تشكیلھ

.10-7، دار دمشق، ص1990- 1989النحت، طبعة أولى فن: نذیر الزیات -4



:تحضیر حامل التمثال الكامل )2
سم و نثبتھ بقطع معدنیة متصالبة 90سم إلى 80نحضر قضیبا من الحدید بطول 

سم و یفضل 10- 5سم و سماكھ 100× 100سم على لوحھ خشبیة بمساحة 20-10بطول 

و یجب أن یكون ارتكاز حوض .أن یكون رأس القضیب معقوفا ثم نقوم ببناء ھیكل الجسم

الجسم علي الوسط و یفضل أن یكون السلك المشكل للعمود الفقري من الحدید اللین و قطره 

نحات بتجھیز الھیكل ووضع القطع الخشبیة المتصلبة ي یتناسب مع حجم التمثال ثم یقوم ال

. علي كافة األسالك 

:تحضیر الطین على الحامل 
قبل البدء بوضع الطین یفضل ترطیب القطع الخشبیة بالماء حتى ال تمتص ماء 

الطین و نضع الطین الجاھز على الحامل و نركز على التوازن بین الحجوم و نضغط الطین 

نحات حتى ال تتشكل فراغات ھوائیة كلما وضعنا كمیة من الطین من بشكل جید بعصا ال

و نحدد السطوح بالنسبة لوضعیة الرأس و نحاول التركیز علي أن یكون .األسفل إلي  ألعلي 

.النموذج یظھر كوحدة مفككة ،و یضع كتل الطین ثم ینحتھ

:النحت المباشر  : ثانیا 
على قطعة الحجر أو الخشب و عبارة  عن  ھو تشكیل التمثال  باألزمیل و المطرقة 

رسم على سطوح غیر مستویة و ینفذ على مختلف الجوانب و السطوح مما یؤدي إلى 

.التكوین بالحجم

.5كتلة الجبص بحجم معین.1

.حجر الكلس الطري.2

.حجر البازلتي أو حجر جرانیت.3

.حجر من الرخام.4

.كتلة خشب من الجوز أو الزیتون أو المشمش.5

.17- 14نفس المرجع السابق، ص: نذیر الزیات -5



: جبص لعمل تمثال مدروس تجھیز ال
نحضر علبة من الكرتون المقوي مكعبة الشكل أو متوازي المستطیالت ثم نصب - 1

.الجبص السائل داخل العلبة

.نترك الجبص حتى یجف و یتماسك ثم ننزع الكرتون- 2

.نضع الكتلة على حامل النحت الدوار أو طاولة النحت- 3

حمي الشكل الذي نرید في نرسم على أحد سطوح كتلة الجبص بقلم الرصاص الف- 4

.الوضع الجانبي

نزیل الجبص الزائد عن الرسم بواسطة الدفر المعدنیة المختلفة على شكل قشور حتى - 5

.یتم الشكل المرغوب

یجب أن نبتعد عن التماثل قلیال بین الفنیة و األخرى و ننظر إلیھ من كافة الجوانب - 6

و تطابق األجزاء المتشابھة حتى نناظر أوضاع البروزات و السطوح و االنخفاضات

.و نتأكد من تطابق و األجزاء مع الشكل العام

: فن نحت الحجر 
:في حال نحتن حجر قاسي نتبع الخطوات التالیة 

سم 150سم و طولھ 90نحضر حجر على شكل متوازي المستطیالت و لیكن ارتفاعھ - 1

.رغوبسم و یجب أن تكون أبعاده أكبر من حجم التمثال الم55و عرضھ 

بعد وضع الحجر على طاولة النحت نخطط الشكل بواسطة الفحم األسود إذا كان الحجر - 2

.فاتحا و بواسطة الحوار إذا كان الحجر قاتما

نأخذ أعلى مسافة في الجوانب كاألذن أو أعلى نقطة من األمام و ھو األنف بحیث یأخذ - 3

غائرة و یجب أن تكون بعد قیاس األبعاد نبدأ بقیاس المسافات ال. شكل قطر الرأس

المسافات النافرة و الغائرة التي یجب قیاسھا ٌأل من المسافات الحقیقیة حتى نتمكن من 

.إصالح األخطاء أن حصلت

نحدد نسب الوجھ بثالث مسافات متساویة أفقیة و من ثم نحدد األنف و الجبن و یتم قیاس - 4

.عد ذلك نقوم بنحت التفاصیلب. للوصل إلى النسب الحقیقیة) البیروكار(النسب بواسطة 



:نحت الخشب 
الخشب مادة لینة سھلة التشكیل و ھو أخف وزنا من الحجر و المعادن األخرى و ألیافھ تسر 

.الناظر و توحي بإحساس جمالي أخاذ

.و یعتبر الخشب من أھم المواد الجیدة في النحت

القدماء بعض و قد برع الصینیون و الھنود بنحت معابدھم، و نحت المصریون 

و نحت اإلغریقیون أكثر منحوتاتھم . تماثیلھم من الخشب و ما تزال آثارھم حتى یومنا ھذا

و أبدع العرب في نحت الخشب و خاصة . من الخشب و التي تعتمد على الرموز و األقنعة

نحت الخشب البارز و ھذا ما نشاھده في أغلب األماكن األثریة و خاصة في المساجد و 

لقدیمة و لكي یكون عملنا ناجحا في مجال نحت الخشب البد من معرفة بعض البیوت ا

.6األصول عن ھذه المادة

:طرق فن النحت  
إن العمل النحتي  ھو عمل فردي مرتبط بفكر و أسلوب و أحاسیس الفنان و لیست ھناك 

یكون نظریة عامة یمكن تطبیقھا على أسلوب و طریقة العمل بشكل حرفي و خاصة بعد أن

الفنان قد وصل إلى مرحلة متقدمة بالتعامل مع الكتلة النحتیة بكل وضوح و ھذا ال یأتى إال 

7بعد أن یقطع شوطا طویال في الممارسة على المادة التي یعمل بھا فیظھر ذا أسلوب ممیز

:ویكون

ھي طریقة في فن النحت یعتمد فیھا على الحذف للوصول إلى :الحفر المباشر )1

مطلوب و ذلك بحفر السطوح الخارجیة للمادة الصلبة حجرا أم خشبا و قد الشكل ال

اكتشفھا اإلنسان األول و مارسھا على الخامات المختلفة تلبیة لحاجتھ و إرضاءا 

و في ھذه الحالة البد أن یقوم . لرغبتھ للتعرف و لتجسید فكره على المادة المحیطة

للشكل المراد نحتھ و یقوم بعمل ماكیت الفنان بعمل الدراسات و الرسومات األولیة 

.أي عمل صغیر یأخذ منھ عند تنفیذ العمل الكبیر) نموذج مجسم(

.20صنفس المرجع السابق،: نذیر الزیات -6
.47، صفحة 44-42فن النحت و االستنساخ، دار القاھرة للكتاب،  ص: فاروق شرف-7



ھو إضافة المادة لكي یصل الفنان للشكل وسطوحھ و تفاصیلھ النھائیة : التشكیل )2

أي بناء الشكل من الداخل إلي (

ء العمل من الخارج إلى إذا كان العمل من الطینة األسوانلي و كذلك بنا) ... الخارج

الداخل إذا كان العمل من مادة صلبة من األحجار أو جذع شجرة مثال، كما یمكن بناء 

الشكل معتمدین على تماسك الكتلة الطینیة في حالة األحجام الصغیرة و التي تخلو من 

الفراغات و االرتفاعات الكثیرة و تحتاج ھذه الطریقة إلى حامل حدیدي و أسالك و 

لتقویة الكتلة الطینیة في األحجام الكبیرة و المرتفعة المحتویة على فراغات و خشب 

حركات متعددة و في البدایة یقوم النحات بتصمیم أعمالھ بالرسم أو بالنقل عن نموذج 

.حي و بإمكان النحات إضافة ما یرید تعدیلھ  

: النحت اإلنشائي 
ه و ھي تساعد الفنان على استعمال النحت اإلنشائي یعتمد على إنشاء الشكل و بناء

أغلب الخامات المتوفرة في الطبیعة و تطویعھا للعمل الفني الھادف سواء كان خشبا أو 

حجرا أو من المعادن المختلفة و یقوم النحت اإلنشائي على عملیة الجمع و الوصل و اللحام 

من مواد مختلفة أو حیث یقوم الفنان مجمع أجزاء و عناصر مختلفة بواسطة وسائل متعددة 

من مادة واحدة للوصول إلى نتائج تختلف عن الحفر و تختلف أیضا عن التشكیل 

.بالصلصال

: الصب 
أن الصب ھو عملیة إنتاج نسخة أو عدة نسخ للعمل الفني الذي ابتدعھ 8و بذلك نقول 

أو الفنان أو عمل نسخھ من مقتني أثري  قدیم و ذلك من مادة أكثر صالبة مثل الجبس 

.الخ....الحجر الصناعي أو البرونز أو البولي استر

.34-33المرجع السابق ص8-



: خامات النحت 
: التراكوتا

في عصور ما قبل التاریخ ، كما النحتتعتبر من أقدم الخامات المستخدمة في

. مستوي فني عاٍلعليالھندوشعوبوالصینیوناإلغریقاستخدمھا قدماء المصریین و

ویتم فیھا تجھیز الطینة األساسیة داخل إطار معدني ثم تحرق بطریقة ال تكلف كثیرًا ، 

ل أو التشقق إال أنھ وتتمیز بسھولة االستخدام وقوة تحملھا حیث ال تتعرض للتلف أو التآك

ویمكن استعمال الطینات ذات األلوان المختلفة أو . یمكن كسرھا ألي تصادم یقع علیھا

ة الحرق الثانیة أثناء عملیالتمثالبإضافة طبقات من الطالء الزجاجي حیث تثبت علي سطح

.9في الفرن المعد لذلك أو في الفرن العادي

: البرونز والمعادن األخرى
لفترة طویلة من الزمن لكن تاریخھ یرجع الطینوتم استخدام ھذه المادة بعد استخدام

م وفیھ یستطیع عمل .ق1000-3000نفسھ من العصر البرونزيإلي  الوراء حتى

یمكن إعادة دون أیة صعوبة كماالبرونزنموذجھ األصلي من الطین ثم صبھ بمعدن

والمیزة الكبرى في ذلك المعدن ھو قدرتھ علي التماسك وعلي الثني . الصب مرات متعددة

وعدم التشقق أو الكسر ویظھر تطبیق ھذه الخامة بوضوح في عمل التماثیل التي بھا 

.حناءاتان

:النحاس األصفر 
من الخامات التي تم استخدامھا قدیمًا حیث كان یطرق إلي ألواح معدنیة أما الیوم فھو 

ویتمیز بدقة لمعان سطحھ إال أنھ ینطفئ إذا لم یحفظ بطریقة . یستخدم في أعمال السباكة

.جیدة

9 -http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%AD%D8%A, 06/03/2017,
23 :30h.



:النحاس األحمر 
م عبر عصور التاریخ منھا قابلیتھ ھذا المعدن لھ مزایا عدیدة أتاحت لھ االستخدا

للطرق ألنھ أكثر لیونة من النحاس األصفر، ویقاوم التآكل عند تعرضھ للجو، ال یتطایر عند 

والنحاس البرونزلھ یصبح أساسُا لجمیع أنواعالصفیحصھره مثل البرونز، وبإضافة معدن

وغیرھا من المعادن، وبتحویلھ إلي ألواح مثل األصفر

ثالثة یمكن تشكیلھا إلي أشكال مجسمة ذات أبعادوالصفیحوالقصدیروالرصاصالذھب

.أو أشكال بارزة

:الحدید الصلب واأللمنیوم
لكن بعد طرقھ والذي یعرف النحتیمكن استخدامھ كخامة من خامات

المطروق ، ویتم تشكیلھ بواسطة جھاز اللحام للحصول علي أشكال لھا طابع الحدیدباسم

.خیالي

ومن الخامات التي تلت ظھور الخامات القدیمة في عصور ما قبل التاریخ والحضارات 

بأنواعھا

.الخامات یومًا بعد آخرحیث یزداد اكتشاف

الذي یمكن تشكیلھ الطینإن كانت الحجارة أكثر صعوبة في االستعمال عن:الحجارة 

وعلي . البرونزوصبھ بسھولة، إال أنھا أكثر بقاءًا من التیراكوتا كما أنھا أكثر لمعانًا من

الرغم من عدم توافر السرعة في إنجاز األعمال بالحجارة إال أنھا تتمیز بالقوة والصالبة 

حوتة من وتتجاوب مع التیار المعماري وخیر مثال علي ذلك تلك التماثیل والمعابد المن

باقیة حتى اآلن منذ القدیمة التي ظلتالحضارة الفرعونیةفيالجرانیتأوالبازلتالحجر

.10آالف السنین

.فس المرجعن10-



فھو مادة تتآكل نسبیًا، للخشب عیوب ومزایا، إال أن عیوبھ تطغي علي مزایاه :الخشب 

، ویتفتت نتیجة الرطوبةوعرضة للتشقق نتیجة لتغییر درجة الحرارة، ویتقوس من

كما أن ھناك بعض أنواع من األخشاب تفرض طریقة لنشرھا . السوسحشرةلھجمات

.وتحد من حریة الفنان لطبیعة ألیافھا

الدھان، وخامة تتجاوب مع أعمالالحجراألخرى نجده أخف وزنًا منومن الناحیة 

كما یمكن تطویعھ بسھولة في األشكال الصعبة التي توجد بھا انحناءات أو رخیص التكالیف

.حركة عمیقة



النحت القدیم : المبحث الثاني 
:النحت المصري القدیم 

بدأت قواعد النحت الثابتة في فن النحت المصري منذ األسر األولى حیث حددت 

.ع قلیلة محدودة فإما أن یكون التمثال جالس أو واقفللتماثیل أوضا

و أیضا حددت الحركة للتمثال بما یسمى حركة النظرة المستقیمة و األمامیة، فرأس 

التمثال یعلو الكتفین بشكل عمودي و یتجھ خط الرأس مستقیم و یكون زاویة قائمة بالنسبة 

في خط مستقیم أجزاء الجسم فقد التزم إلى الخط األفقي الممتد بین الكتفین، ناظرة األمام 

النحات حیالھا تقالید و قواعد ثابتة و مقدسة و القواعد التي یحافظ علیھا النحات المصري 

:ھي 

فقد حاول النحات المصري القدیم تشكیل تماثیلھ أن تكون ذات كتلة صلبة : سالمة الكتلة - 1

ض سحري و ھو أن التمثال ھو متماسكة حتى تضمن أن تظل سلیمة إلى األبد و ذلك غر

.11بدیل لجسمان المتوفى و یمكن أن تعود إلیھ الحیاة إذا حلت روح المتوفى

كان یقصد النحات المصري بسالمة الكتلة و متانتھا أن تبقى التمثال على : الخلود - 2

ا الدوام ألن من معتقدات المصري القدیم أن روح المتوفى یمكن أن تحل في تمثالھ و بھ یحی

.مرة ثانیة

و من تقالید الھامة التي حرص النحات المصري القدیم علیھا ھو أن : صدق المالمح - 3

تمثل في أجسام ممشوقة تعبر عن شباب نضیر  دائم یرغب كل شخص أن یتمتع بھ طول 

حیاتھ في العالم األخر و ربما عبر عن مظاھر الشباب و الفتوه بأسلوب رمزي قد یختلف 

.تھ في الواقعكثیرا عن حقیق

11اب،  صفن النحت و االستنساخ، دار القاھرة للكت: فاروق شرف-11



اھتم المصریون القدماء بصنع التماثیل و كانت في بدایتھا تصنع بالصلصال ثم 

تحرق كما استخدم العاج في عمل تماثیل لنساء عاریات بقاعات طویلة ، و بدأ النحات 

المصري بصنع التماثیل من الحجر و ھو المادة التي تناسب عقیدتھم في خلود التمثال لیكون 

لجثة إذا قدر لھا الفناء، و لم یكتف المثال المصري في عمل تماثیل لإلنسان فقط و بدیال ل

.12إنما صنع أیضا تماثیل للحیوان و الطیر لوضعھا في المقابر أو المعابد أو الھیاكل

و یعتبر عصر األھرام و األسرة الرابعة و الخامسة، من أزھى عصور فن النحت 

تماثیلھم من الحجر و الخشب و كانوا یلونوھا لتصبح المصري، و كان النحاتون یصنعون

أكثر محاكاة لألصل الطبیعي و یضعون في العین بلورا صخریا یشع دائما بنور الحیاة و قد 

وضعت األسس التي یقوم علیھا فن النحت و التزم الفنان بأوضاع تقلیدیة منھا الوقوف و 

السجود 

.و الجلوس و الركوب و التربع

المثال المصري استطاع أن یحقق أھدافھ الفنیة و الدینیة جنبا إلى جنب و نلمس أن

مع معاني العظمة و الخلود و السمو مستعمال في ذلك أزمیلھ البسیط، و كان یھدف إلى أن 

یجعل األحیاء الذین یترددون على الحجرات الملحقة بالمقابر یرون و یلمسون تماثیل و 

و كأنھم خرجوا من سباتھم یستقبلون القرابین وال تبدو صور یرون فیھا موتاھم األعزاء 

.حركة في مالمحھم و ال أعضائھم

و . و لعل ھذا الجمال الصارم الجاد یأخذ بلب الناظرین أكثر من أي  عمل فني آخر

كانت التماثیل تصنع لآللھة و الملوك و األمراء و كبار القوم في أوضاع تقلیدیة و من مواد 

. صلبة

.یل التابعین فكانت تعالج دائما بطریقة أكثر تحررا و مواد أقل صالبةأما تماث

و من أضخم ما صنعتھ ید المثال في عصر األھرام تمثال أبو الھول في ساحة 

الجیزة على شكل أسد و رأسھ للملك خفرع باني الھرم الثاني، و التمثال كلھ نحت من 

.13الصخر على مقربة من المدینة الملكیة

.33ص ،فن النحت في مصر القدیمة و بالد ما بین النھرین:  ثروت عكاشة-12
.57ص ، فن النحت:زیات نذیر-13



ر التماثیل التي تركھا لنا ھذا العصر تمثال الملك خفرع و قد وجد ھذا و من أشھ

التمثال المصنوع من حجر الدیوریت األخضر ضمن آخر من التماثیل لمملك خفرع في 

.معبد الوادي للھرم الثاني، و كتلة التمثال تتالءم مع المحیط

م، .من القرن السادس قو إذا عدنا إلى الفن المصري القدیم  نجد تمثاال یسمى أبوللو 

ھذا ما یمیز النحت (ھذا التمثال في وضع نرى فیھ الرجل لیسرى متقدمة إلى األمام 

).المصري القدیم

بدأت التحف المصریة في الظھور منذ مطالع األلف الخامس قبل المیالد، فقد 

افترضت ھذه الحضارة فترة تحضیر طویلة، لطن ھذه المرحلة بقیت غامضة، كما أن 

.لوماتنا حول تأثیر القبائل في ھذه غیر واضحةمع

.14و تبقى الواقعیة القاعدیة األساسي  لفن صنع التماثیل  في مصر القدیمة

فقد كان تمثال الفرعون الشھیر مضافا إلیھ تماثیل الرؤوس من الحرس و الخدم و 

:لكن أشھرھا . كلھا في متحف القاھرة... أصحاب المھن 

تمثال شیخ البلد.

ثال السكري القرفصتم.

تمثال الحاملة الكبیرة.

تمثال القوافل من الماغر و اإلبل و غیرھا.

.58ص،لمرجع السابقا-14



:النحت اإلغریقي 
یعتقد أن الموطن األصلي لإلغریقي ھو المناطق المحیطة یبحر قزوین، و قد 

م تم .ق1000م، حوالي .ق2000ھاجرت قبائل منھم إل شبھ جزیرة البلقان حوالي 

و قد أطلق على سكان بالد . االخاتیة و الدوریة و الیونیة: ائل المختلفةامتزاج ھذه القب

اعتقد اإلغریق أن لكل قوة من قوى الطبیعة إلھا ) الھالنیون(الیونان و الجزر المحیطة بھا 

وجعلوھا على صورة بشر ) األولمب"یوجھھا و كانوا یعتقدون أن ھذه اآللھة تسكن جبل 

و كان أھم ھذه اآللھة اقني عشر إلھا على . غرائز إنسانیةكما اعتقدوا أن لھا عواطف و

.15)زیوس(رأسھم 

إذا تتبعنا اإلغریق منذ أقدم العصور نجد أن اإلغریق كان یصنع تمثاال لآللھة التي 

یعبدھا و كان لھذه التماثیل قداسة عظیمة عنده و قد أوجدت الرغبة في إقامة ھذه التماثیل 

و قد تطور ھذا البناء من مكان لحفظ تمثال . التمثال داخل بناءدافعا معماریا و ھو حفظ 

المعبود إلى مكان جمیل لحفظ التمثال مع إضافة النحت لتجمیلھ من جھة و لتسجیل القصص 

.الخاصة بھذا اإللھ من جھة أخرى

و كان في متناول اإلغریق كثیر من الخامات كالخشب و الرخام و العاج و المعادن

.ونز الذي استعملت منھ كمیات كبیرة جداو خاصة البر

كان الغرض األصلي للنحت الھللیني أن تكون زخرفتھ بارزة للعمارة، ھذا عدا 

و أكثر ھذه التماثیل صنع من نفس المادة التي . التماثیل المعبودة النذریة و تماثیل األبطال

مالھ كان شائعا في مصر صنع منھا و لون بألوان مركبة ال طبیعة و علینا أن نتذكر أن استع

.و أشور و فارس و أسیا الصغرى و جزیرة كریت

أما من حیث الصنعة فإن النحات كان یحفر في الحجر مباشرة أو یشكل الطین كما 

.أن استعمال البرونز كان رائجا كبیكة تطرق فوق قالب من الخشب

سبیا و الفنان في و النحت القدیم أو الھندسي یعتبر نحتا قویا بالنسبة لشعب حدیث ن

سبیل التعبیر استعمل أشكاال بسیطة تتجھ إلى الھندسة و مع كل جزء ابتكر تقلیدا یبتعد إلى 

.حد ما عن الشكل الطبیعي
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و من أمثلة التماثیل التي أنتجت في ھذه المرحلة تمثال ھیراساموز تمثال من الرخام 

.قدم7م ارتفاعھ .ق550یعود إلى 

:وماني النحت الیوناني و الر
في ھذا النوع من الفن أھتم النحات بإبراز العضالت لتمثیل أشخاصا ریاضیین حیث 

أن ھذه التماثیل كانت منحوتة من الحجارة لتمثیل و قد تخطت الجمود الذي كان عند القدماء 

.المصریین

النحت الیوناني ولد في المالعب الریاضیة و التقى الفنان باإلنسان من خالل 

لریاضیة التي یقوم بھا في المالعب فقد نحت تمثال رامي القرص و تمثال حامل الحركات ا

الرمح وجسد ھذه المواضع من الحجر و الرخام حیث ظھر على واجھة أجمل المعابد 

.الیونانیة كالباثینون

م ظھر الفن األیوني و الذي تخصص في معالجة .و في نھایة القرن السادس ق

م شیدت .مع منتصف القرن الخامس ق.ة على الجشم التمثالطیات األقمشة لتكون شفاف

معابد و أروقة جدیدة  كي تحل محل المباني التي دمرت خالل الحرب ضد الفرس ویرجع 

.16إلي ھذه الفترة مبني البروبایلیا علي تل أكروبول و معبد الھیفایستون

و جمال و لذلك و یكون ملتصق و كأنھا مبتلة فتظھر المرأة بكل ما توحیھ من لطف

ثم تطور النحت منذ . فقد ظھر الفن  الكالسیكي متمیزا بروح الحریة و اإلحساس بالجمال

بدایة  القرن الخامس و تأثر بالفلسفة و الفكر فظھرت التماثیل ینسب مدروسة و أسس 

أبدع النحاتون بإنتاجھم الممیز  و أسس و المدارس في النحت و كان من .علمیة دقیقة 

مدرسة فیدیاس و ظھرت األعمال النحتیة واضحة في معبد البارنیون فعبر الحیاة أشھرھا

في التماثیل مجسدا و الدیمقراطیة ثم ظھرت مدرسة بركستیل الذي أھتم بالتماثیل العاریة 

للمرأة بشكل واضح و ظھرت منحوتات عالجت صور شخصیات مھمة ثم أصبح النحت في 

.خدمة األثریاء

لطموحات الشعب فأنتشر النحت في الحدائق الخاصة و البیوت و لم یعد ینظر 

الفخمة أن النحت الیوناني و استمراره عند الروماني و احتكاكھ بفنانین رومانیین جدد 
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عافیتھ فقد نسخ النحاتون الرومان في إیطالیا أعماال من الرخام و البرنز و بنوا المدرجات 

م تركزت الحضارة .و في القرن األول ق. الرخامیة ووصلت أعمالھم حتى جنوب فرنسا

.17الیونانیة في اإلسكندریة و كان اللون یلعب دورا مھما في أعمال النحت

انطالقا من صور خشبیة رباعیة الشكل، تطور النحت اإلغریقي خالل فترة امتدت

:إلى حوالي األلف سنة تفرغ ھناك إلى ثالث زمر أساسیة 

 الفن األیونيIonienئ آسیا الصغرىعلى شاط.

 الفن الدوریانيDorienفي البیلویونیز.

 الفن األتیكيAttiqueفي جنوبي الجزیرة.

میز ھذا الفن بالواقعیة، فقد صنع الفنانون من األرجیل وجوھا تشبھ الوجوه القدیمة، 

و التماثیل Les Rhytonsو في متحف كنوسوس ھناك األوعیة الفخاریة و الریتون 

و من جزیرة كریت . خاریة التي تمثل الكھنة التي ترتدي األلبسة المتطایرةالترابیة الف

.جاءت بعض أنواع من الماكیت و الھیاكل

Chiosو كیوس Nixosو نیكوسParosتجدر اإلشارة إلى إن جزر باروس 

.كلھا كانت أھم المراكز تمت فیھا أعمال النحت و مختلف الفنون

:من أشھر األعمال نذكر 

ون دي تبرا أیولTheraمن الرخام في متحف أثینا.

 تمثال ھیراheraاألولمبي.

بعض التماثیل ذات الطابع الھندسي.

 أیولون دي بیامیینوPiambioاآلتي من األكرویول األثیني.

.تمثال نصفي المرأة، و غیرھا العدیدة من التماثیل المختلفةla Boudeuseالمستاءة 

:نذكر التماثیل التالیة و في العصور المتقدمة 

 تمثال أتیناAthenaمن الرخام في متحف فرانكفورت.

 تمثال أتینا لمنیاAthena Lemnia.
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و في الجیل الثاني حدثت عدة اعتراضات على العمل الفني الذي یعود إلى الواقعیة 

".مجموعة مینالس یحمل جسم باتروكل"مثل 

لمؤلف غیر المعروف بطبیعیة كافیة فقد عالج ا. م.سنة ق300كان ذلك حوالي 

ل أعمال ھذا . المجھود القوي المبطل المھدد من األعداء و ھو یجر الجثة الجامدة و الثقیلة

الجیل كانت رائعة لكنھا كانت تعتمد على مواھب صانعیھا أكثر مما ترتفع أو ترفع الفكر 

ورة تعطي النموذج من األمثلة على ذلك مجموعة ال و كون المشھ. خارج الكون الحسي

:من أشھر أعمال ھذا العصر نذكر . الحي على ھذا الرأي

تمثاال من الرخام یصور معركة اإللھ و العمالقة موجودا في متحف برلین.

 الطفل من الرخام موجود في میونیخMunich.

تمثال أفرودیت من الرخام موجود في متحف الفاتیكان.

رحلة ما بعد اسكندر األكبر حین امتد مجال و ھي م18–في المرحلة االستھالنیة 

إحدى Pergameانتشار الثقافة االغریقیة إلى مصر و آسیا الصغرى، فكانت برغام 

. عواصم العالم االستھالني و لعبت مع دورا أوربوس و أنتیوخ دور المراكز الفنیة األساسیة

:كانت أشھر أعمال ھذه المرحلة . إضافة إلي اإلسكندریة في مصر

و غیرھا العدید من التماثیل . تمثال امرأة تحمل ولدا، في المتحف البریطاني

.المنتشرة في جمیع أنحاء العالم األوروبي
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:النحت الروماني 
بعد أن انتھت مرحلة النقل من التماثیل اإلغریقي بدأ النحات الروماني یعمل جاھدا 

لتماثیل بإسراف في الساحات و المباني لتخلید عظمة اإلمبراطوریة الرومانیة و قد أقیمت ا

و كانت الحمامات الضخمة و القصور الفخمة بمثابة المتاحف للنحت . العامة و الخاصة

معدال بما یناسب الذوق 19اإلغریقي سواء أكان أصال أن نسخة من األصل اإلغریقي

نحت كثیرا و قد خلد ال. الروماني، على أن النحت الروماني یتركز في التماثیل الشخصیة

من مشاھیر الرجال و تجلت في تماثیلھم مالمحھم و عواطفھم و أخالقھم، من ھذه التماثیل 

.و اكتفافیوس أغسطسالمشورة تمثال یولیوس قیصر

أبرز صفات النحت الروماني أنھ واقعي و یعبر عن الفردیة في أدق تفصیالتھا 

.الشاعریة أو الخیالبحیث تحاكي الطبیعة تماما دون أن یضفي علیھا شیئا من

أما تماثیل اآللھة فقد نقلھا الرومان عن التماثیل اإلغریقي على أن الفنان الروماني 

و من أمثلة ذلك تمثال نھر النیل، و . أبتكر التماثیل الرمزیة كالتماثیل التي ترمز إلى االنھار

موز النھر قد عبر عن النھر برجل ضخم الجثة مضطجعا على وسادة وقد ظھرت بجانبھ ر

. الخاصة

و قد أضاف النحات الروماني إلى ھذا الرجل المضطجع تماثیل أطفال صغیرة 

تتسلق ھذا الجسم الضخم رمزا لألماكن المصریة في ھذا العصر و قد نجح الفنان الروماني 

في عمل تماثیل األطفال حیث نحس نعومة اللحم و استدارة التقاطع التي تمیز الطفولة التي 

.ھا أحسن تعبیرعبر عن

و یمتاز النحت البارز باالھتمام البالغ یتمثیل الطبیعة، و قد عمل الفنان الروماني 

على ترتیب األشخاص في جملة صفوف بعضھا وراء بعض، الصفوف األولى كثیرة 

البروز ، أما الصفوف الخلفیة فأقل بروزا، و في الخلف نجد أشكال المباني و القالع و 

بد و األشجار و الجبال و غیر  ذلك ما یجعلنا نشعر بأننا نقف أمام نموج المنازل و المعا

.طبیعي بحث و قد اتبع بعض نحاتي عصر النھضة ھذا األسلوب مثل جبیرتي

.النحتاألولالفن الروماني المجلد : ثروت عكاشة -19



الشعب التروري : في األزمنة القدیمة سكن شبھ الجزیرة االیطالیة مجموعتان إتنیتان

Les Etrusquesنا الیوم، و الشعب الالتیني الذي الذي قطن المنطقة المعروفة بتوسكا

.قطن في روما و جوارھا

حین بدأت . م.یعود تاریخ الشعب األتروري إلى مطلع القرن الحادي عشر ق

.حضارتھم باالزدھار و التقدم

و إذا أردنا . فقد كان عندھم فن البناء الخشبي و بالوقت نفسھ تعرفوا إلى عملیة قطع الحجر

فإن مجلدا بكاملة ال یكفي لذلك، لكننا سنكتفي بذكر بعض الغوص في الفن الروماني 

اللوحات

:و التماثیل الفنیة الرئیسیة، و سنورد أھم النحاتین الرومانیین في ھذه الموسوعة 

تماثیل المحارب االتروري من البرونز موجود في متحف اللوقر .

 متحف اللوقر–تمثال مشھد التضحیة من الرخام.

متحف الفاتیكان–ر أغسطس من الرخام الطفل لإلمبراطو.



:نحت عصر النھضة 
بدأ النحت في عصر النھضة في إیطالیا في القرن الرابع عشر على ید بعض  

الفنانین العباقرة أمثال جبیرتي و دونا تللو، و یعتبر دونا تللو مؤسس فن النحت االیطالي، و 

ة مستلھما اآلثار القدیمة و أن یعطي عنایة قد استطاع ھذا المثال یخرج على التقالید البیزنطی

و من . كبیرة في منحوتاتھ لألبعاد الثالثة و الحركة في الفراغ التي تحدھا الخامة المستعملة

.20أھم أعمالھ تمثال داود الذي صنعھ من البرونز و تمثال الفارس

فقد اشتھرت باألبواب البرونزیة التي صنعھا1465-1378أما المثال جیبرتي 

و بالرغم من أن الموضوعات التي نفذھا على ھذه األبواب كانت . لمعمودیة كنیسة فلورنا

بالنحت البارز إال أنھ استطاع أن یحقق فیھا البعد الثالث مما یعتبر إضافة جدیدة إلى فن 

.النحت البارز في عصر النھضة

تلو وأستا ذا كان تلمیذا لدونا 1488-1435و منت المثالین البارزین أیضا فروكیو 

- 1377للیوناردو دافنشي، و من أشھر أعمالھ تمثال الفارس فسي فنتسیاو منھم برونلسكي 

و مثال شارك في صنع األبواب البرونزیة في معمودیة فلورنا على أن فن النحت 1446

م الذي  یعتبر 1564-1475في النھضة اإلیطالیة وصل إلى ذروتھ بفضل میثیل أنجلو 

فنانین في العالم و قد ظھر نبوغة مبكرا فدرس النحت، و أغرم بمؤلفات بحق من أعظم ال

و من أعظم أعمالھ تمثال . دانتي و بترارك و یلغ إعجابھ بأن  الفن الكالسیكي حدا عظیما

الرحمة الذي یمثل السیدة مریم و على حجرھا جثة السید المسیح علیھ السالم و یمتاز ھذا 

یتجسد في وده العذراء الرضا و السكینة و الكمال و من ھذه التمثال بالجالل و العظمة و 

.األعمال أیضا النبي موسى في وضع جالس و قد ظھر على وجھھ الغضب على قومھ

و في فرنسا ازدھر فن النحت و بخاصة في التماثیل الشخصیة و من أعظم المثالین 

نحت یتجھ إلى النعومةو منذ القرن الثامن عشر بدأ فن ال1694-1622الفرنسیین بوجیھ 

.و العنایة المسرفة بالصنعة كما نرى في أعمال برنیتي اإلیطالي و بیجال الفرنسي
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و في القرن الخامس عشر و مع بدایة عصر النھضة في أوربا و إیطالیا و بالتحدید 

كان للنحت منطلق جدید على واقعیة صلبة و دراماتیكیة الموضوع و نظر للشكل اإلنساني 

فكان العمل النحتي . و اھتماماتھم بھذا الشكلعلمیة فلسفیة تخطت معالجتھ الیوناننظره

مكانتھ الخاصة بتماثیلھ المستقلة و في أعمال النحت البارز تركز االھتمام بالمنظور و 

البحث عن العمق في الموضوع فلمعت أسماء فنانین أمثال لورنزو و دوناتللو و قد تمیزت 

. عن باقي مناطق أوربا و أھتم فناني عصر النھضة بالجسم اإلنسانيإیطالیا لفن النحت

فمثال الفنان مایكل أنجلو جمع بین الطاقات المختلفة و المتناقضة وجعلھا تتفاعل و تتصارع 

مع الصخر لتعبر عن القوة و الحریة و لقد كان متمكنا من  الشكل اإلنساني و من میكانیكیة 

. 21رخام قیمة استفاد منھا النحاتون بعده حتى یومنا ھذاالتعبیر فقد أعطى لمادة ال

و قد أعطى مایكل أنجلو للنحت دور التعبیر عن عالقات الكتل و قد ظھر ذلك في 

. و داوود و موسى و الرحمة في كنیسة القدیس بطرستماثیلھ كتمثال العبید

الل أعمالھ كما و تمیزت أعمال برنینى بالحسیة و مطاوعة الرخام كالطین و اللین خ

. في تمثال تجربة القدسیة تبریزا

و ابتدأ بظھور رودان أھتم النحاتون بالصفات األصلیة لفن النحت دون اللجوء إلى 

المؤثرات السطحیة و المعاني التقلیدیة لھذا الفن و ربما كان اھتمام النحات رودان في أثر 

.الضوء على المادة في شكل
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:ت الحدیث النح: المبحث األول 
:فن النحت الحدیث في مصر
المعاصرة و التي ال تزید عمرھا عن بضع عشرات التشكیلةالمتابع لحركة الفنیة 

عظم األعمال عن الموضوعات  األدبیة و میالحظ أن الفن التشكیلي یبتعد عنالسنین من 

من القیم المناسبات االجتماعیة و انھ یتجھ في معظمة إلى االتجاه التجریدي و یتخذ

التشكیلیة موضوعات العمل و یالحظ أن بعض الفنانین ال یعطى ألعمالھ أسماء و إنما یعلن 

عن مشكلتھ أو وجھة نظره الفنیة من خالل الكتابة أو الحوار مع الجماھیر و بعض الفنانین 

و قد أتخذ من فنون الحیاة الیومیة مجاال لنشاط الفني و نضرب لذلك مثال مدرسة الباوھوس 

قد استفادت الصناعة و أعمال الدیكور و فنون الحیاة الیومیة فاكتسبت الصناعة قیمھ 

كما استفاد مجال الدیكور مكن البحوث التي أثبت لتوظیف . تشكیلیة جمالیة لمنتجاتھا

.22الخانات المستخدمة في ھذا المجال

: مدرسة الباھوس 
رب لجمیع الفنانین و المصممین ھي اتجاه فني لمعھد ألماني تعلیمي للبحوث و التجا

م حیث أمر 1937ثم ھاجر معظم فنانین إلى أمریكا عام 1919انشأ عام –و المھندین 

و تقوم فلسفة المعھد الفنیة على ان الفنون جمیعھا وحده متكاملة ال . م1932ھتلر بغلقھ عام 

د أھتم المعھد بالتجارب فرق بین الفنون الجمیلة و الفنون التطبیقیة أو فنون الصناعة ھذا و ق

المستمرة في كل  التصمیمات و الخامات و ھو یھدف إلى إنتاج فنون متطورة یصلح 

استخدامھا لحیاة اإلنسان و أن تكون ذات طابع جمالي مبتكر و من فناني ھذا االتجاه 

.لوكوربزبیھ–ماھولي ناجي –كاندیمكن –المشھورین بولي كلي 
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: فن النحت الحدیث
افة إلى ھذه الحضارات التي ظھرت في أمریكا و أفریقیا و شرق آسیا و التي باإلض

بدأت تؤثر في فن النحت منذ القرن التاسع عشر ھناك أیضا حركة النمو الصناعي و التي 

.23لعبت دورا مھما في االتجاه الذي سیسلكھ النحت الحدیث

ني أوربا ینظرون فحركة النمو الصناعي كانت أحدى األسباب التي جعلت بعض فنا

إلى معال أكثر إنسانیة في الفنون اآلتیة من حضارات أخرى بینما جعلت فنانین آخرین 

ن المؤسسین میتخذون من اآللة مثاال لھم یجسد الحركة و الدینامكیة لقد كان بیكاسو 

لعبت التكعیبیة دورا ھاما في التمھید للنحت و ھنا الراسخین في مجرى  الفن الحدیث 

یدي حیث أن المكعب رمز األبعاد الثالثة جعل الفن الحدیث بتأثیراتھ في ھذه التجر

االتجاھات من الفنان فردا ذو مقیاس عالمي یتخطى الحدود الثقافیة أمثال بیكاسو و 

و تقع المرحلة الثانیة في الفن الحدیث في فترة ما . برانكوزي و آرب و غایو و ھنري مور

:بقى الفن ضمن تیارین أساسین ھمابین الحربین العالمتین و سی

.رفض اآللیة الحدیثة و عقالنیة العمل اإلنساني: التیار األول 
ن مسنجد أن جماعة . ة و تحكیم العقل و اإلرادة في اإلنتاج الفنيیتمجید اآلل:التیار الثاني 

كانت ھذه الفنانین نشأت في ألمانیا رسمت نفسھا ب دادا ثم انتقلت ھذه الحركة إلى أمریكا ف

الحركة الفنیة محركة لتحریر الفنان من اآللیة و سیطرت العقل و تسخط أسباب اندالع 

للتقالید و القیم الفنیة عبر التاریخ و اعتبروا أن أي ذعانالحروب و لذلك فقد رفضوا األ

فكان مارسیل دوشایب أھم  . عمل إنساني أو أي شيء موجود ھو فن و أن األرض فن

ماعة فأخذ األشیاء الصناعیة الجاھزة لیعمل منھا أعماال فنیة، و یظھر فنان محتل لھذه الج

أخر في ھذه الجماعة ھو ھانس آرب و قد خلف أعماال نحتھ لھا أھمیة خاصة في النحت 

الحدیث و ھي تحكي التطور العضوي الطبیعي في أشكال حرة و لذلك اعتبرت أعمال 

.24ث تطور األعمال دون ضابط منطقي ظاھرھانس آرب بین التجریدیة و السریالیة حی

.05م، ص 1999- ھـ1419موریس شربل، موسوعة النحاتین العالمین، دار الجیل بیروت، الطبعة األولى، -23
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كنحت الفراغ و كذلك أعمال ماكس أرنست النحتیة التي جاكومیتي و كانت أعمال 

تقیدت بالنظم السریالیة لتصور غریب من عالم آخر أھتم ھربرت رید جماعة من النحاتین 

ین ھنري مور الذي و في مقدمة ھؤالء الفنان" الحیویة"الحدیثین و أطلق على أعمالھم كلمة 

قال بأن العمل التعبیري یجب أن یحتوي في البدایة على شجتھ حیویة خاصة بھ لیست 

انعكاس لحیویة الحیاة أو الحركة الجھد المادي و إنما احتیاط من الطاقة موجود أصال في 

أما الفنانین . العمل التعبیري و نخص بالذكر أعمال ھنري و بیكاسو و غیرھم

تي، و جرمان یشبھ، و شادریك و أتیان مارتان فتربط أعمالھم دائما بالحیاة أو البرتوجاكومی

.ما یشبھ النمو و التطور في الفراغ

أما الفترة ما بین الحرب العالمیة الثانیة و حتى أیامنا ھذه فمن الصعب تحدید 

أوربا أو أسالیب أو مدارس أنتھجھا الفنانون و لكن الظاھرة المیزة أن الفن لم یعد مركزه

بالتحدید فرنسا و إیطالیا و إنما ظھرت المحاوالت المجددة في جمیع بالد العالم حیث حاول 

الفنان في ھذه الدول أن یتخلى عن القیم األوربیة و لذلك فقد تمیز فن النحت الحدیث 

بالفردیة و التنوع و ال شك أن التقنیة الحدیثة لعبت الدور األول و برز أثرھا في موضوع 

تظھر طاغیة على شكل اإلنسان و الحیاة فقصرت أعمال النحت على یةالشكل و بدأت اآلل

المعدن و خاصة الحدید و الصلب و األلمونیوم و استخدم جمیع الوسائل المتوفرة مثل القطع 

.الضغط و ما یتوفر من تقنیات في الصانع الحدیثة–الصھر –اللحام 

النحاتین في القرن العشرین، وازداد اھتمام الشى كثیر من الفروق األسلوبیة بین

النحاتین بالتجرید، فأصبح جل اھتمامھم منصًبا على مشكالت التكوین وأھملوا المحتوى أو 

ولم َیُعد اھتمامھم مركًَّزا حول اإلنسان، كما كان في كل القرون . الرسالة في العمل النحتي

ي القرن العشرین ظھور خامات جدیدة، ومما أدَّى إلى ظھور نحت ُمثیر وأصیل فالسابقة

فالنظرة الجدیدة إلى الواقعیة أدت إلى استخدام ضوء . وتغیر مفھوم النحت لدى الفنانین

. حقیقي، وحركة حقیقیة في العمل الفني، فاستخدم النحاتون أنوار النیون، وبعض اآلالت

ثر، إال أن بعض وعلى الرغم من أن النحت الواقعي الذي یھتم بشكل اإلنسان،كاد یند

. النحاتین، استوحوا من حركة جسم اإلنسان أعماًال فنیة



أما . ومن أشھر ھؤالء النحات السویسري ألبرتو جیاكومتي واإلنجلیزي ھنري مور

النحات األمریكي دوین ھانسون فقد عاد إلى الواقعیة بطریقة مبالغ فیھا تمشًیا مع المدرسة 

كیلي المسماة بالواقعیة الُمغالیة، التي تحاول كسر الحواجز الجدیدة في النحت والتصویر التش

.25السابقة التي كانت تفصل الفن عن الحیاة الیومیة

تخّلى كثیر من الفنانین عن النحت باألسلوب التكعیبي حیث كانوا یركزون على 

المستقبلیة التي تھتم بتصویر حركة األحجام الھندسیة فقط؛ كما تخلوا عن أسلوب المدرسة 

.األشیاء، وبتوضیح الفراغ والحركة والزمن على األشكال

وأبدع بعض النحاتین المعاصرین ما ُسمِّي بالنحت البیئي حیث یقوم النحات بالتشكیل 

كما في عمل النحات . على مساحة من األرض أو الماء باستخدام الصخور أو الحجارة

.سوناألمریكي روبرت سمیث

وكما حاول النحاتون من أصحاب المدرسة الواقعیة كسر الحواجز بین الفن والحیاة، 

فقد حاول آخرون التجمیع بین النحت والتصویر التشكیلي، فأبدعوا أعماًال بعض أجزائھا 

وھكذا أصبح فن النحت متنوًعا، . من القماش والخشب الذي یقوم ھؤالء الفنانون بتلوینھ

.ه من الفنون التشكیلیةومتداخًال مع غیر

لقد أجبرت التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة خالل القرن العشرین النحاتین، على 

أن یستخدموا أسالیب ومواد تختلف عما كان یستخدمھ النحاتون الذین سبقوھم ـ ومعظم 

النحاتین یعملون بمفردھم ولیس في داخل ورش وقد تعلموا في المدارس كمتدربین في 

وكان علیھم أن ینجزوا العمل بسرعة بالنظر إلى التكالیف الباھظة للبقاء في الورش،

وعلى الفنان أن یقیم معارض دوریة منظمة . واسع مع غالء األدوات والموادوأستودی

. لعرض إنتاجھ والتعریف بھ ولیجذب إلیھ االنتباه ویبیع جانًبا من منجزاتھ

25 http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%AD%D8%A, 05/04/2017, 22 :00h.



حاتین ممن یحفرون في الخشب أو الحجر، ألنھ وفي یومنا ھذا، نجد قلیًال من الن

عملیة شاقة ویستغرق وقًتا طویًال وال ینتھي العمل فیھ قبل أن یقوم الفنان بعملیة الصقل 

، فضًال عن أن النحات یصبح بحاجة إلى مال ینفقھ في مواد وأزمیلھالنھائي علیھ بمطرقتھ 

من عملیة مالئمةرع بكثیر وأكثر باھظة الثمن، لذلك فإن عملیة تشكیل النماذج تكون أس

. الحفر

ھذه السرعة في اُألسلوب بو. ویصبح باستطاعتھم أیًضا تغییر التصامیم أثناء العمل

.تروق الفنان الحدیث كثیًرا

لعب النحت دور الردیف لفن العمارة، ألن وظیفتھ كانت إضفاء اللمسات الجمالیة 

امة للمبنى وبالتالي فقد كان یعتبر جزءًا على التصمیم بحیث تسھم في تحسین الصورة الع

التي اانجلووضمن ھذا اإلطار الوظیفي صورة في أعمال مایكل . من المبنى إلى حد ما

نفذھا في مقابر آل مدیتشي في فلورنسا وأیضا في أعمال برنیني في كنیسة سان بیتر في 

. روما لو أردنا مثاال یوضح ھذا المفھوم

یر مع حلول أواسط القرن التاسع عشر حیث اخذ النحت لكن األمر أخذ في التغ

أكثر منھ عنصرا أساسیا لھ ازخرفیالمباني والعمارات باعتباره عنصرا أفاریزیقتصر على 

ورغم ذلك فقد احتفظت تلك العناصر . دور رئیسي في إبراز الفكرة المعماریة في التصمیم

دھا الكلي لتستوقف المشاھد لتأملھا بقدرتھا على شد االنتباه وظلت قادرة على فرض وجو

. والتمعن فیھا

وأخذت المسارح والمنتزھات والقاعات والمیادین تضم الكثیر من المنحوتات 

.باعتبارھا ضرورة جمالیة یصعب االستغناء عنھا

. أما في العصر الحدیث فقد تغیر األمر تماما فأصبح النحت یعتمد إلى حد بعید 

ر بالنسبة للتصویر على تلبیة رغبات واحتیاجات الغیر ویمكن القول خالفا لما ھو علیھ األم

.أنھ منذ أواخر القرن التاسع عشر فنادرا ما تم تنفیذ عمل نحتي لغرض خالف ذلك

ولعل االستثناء الوحید یتمثل في تلك الدراسات لبعض األعمال الكبرى أو األعمال 

. عمل منحوتة على نمطھاالتي تنجز لتعرض كنماذج تغري البعض للتوصیة على



مرغمین على العمل . أكثر من الرسامین. وكان من نتیجة ذلك أن أصبح النحاتون

لتلبیة مطالب وتواصي األشخاص أو المؤسسات الراغبة في المنحوتات ویكون ذلك وفقًا 

. ةللمعاییر والمفاھیم الفنیة لتلك الجھات ولیس وفقا لرؤیة الفنان أو مفاھیمھ الفنیة الخاص

اتسمت تلك الطلبات واالحتیاجات ) على األغلب(منذ ذلك الوقت وحتى اآلن 

وعلیھ فإن من السھل . باتجاھھا إلى األعمال المنفذة بأسلوب یغلب علیھ االتجاه الكالسیكي

26.سباب التي جعلت النحت ینحو نحو االتجاه المحافظاألعلینا أن نستنتج 

في رسم صور ذاك االستمرار آنأثیرینالتولئن كان من الصعب على الرسامین 

زیتیة بأسالیب ثوریة وفي نفس الوقت ال یقبل أحد على شرائھا، فاألمر كان أكثر صعوبة 

ومع ذلك فقد شھدت أواخر القرن التاسع عشر ثورة في النحت ال تقل في . بالنسبة للنحاتین

.ویر الزیتيفي مجال التصنالتأثیر یوأھمیتھا وتأثیرھا عن تلك التي أطلقھا 

النحاتین في تاریخ الفن أعظمولكنھ واحد من . والمفجر الحقیقي لتلك الثورة كان رجل واحد

ونعني بذلك النحات العظیم رودان. الغربي بعد دوناتیللو ومایكل انجلو وبرنیني

في التأثیرینأثر تكنحات برودانوسیكون أمرا طبیعیا أن تقارن تأثیر ) 1840-1917(

مع أنھ بروحھ لم یكن تأثیریا على اإلطالق، ولكنھ اتفق معھم في نظرتھم إلى الفن التصویر 

. آنئذ من انھ أصبح ھزیال

ن النحت بالذات قد اعتراه والذبول كونھ أصبح یقوم أو. خاصة الفن الرسمي العادي

.على تكرار األعمال لعصر النھضة ویدور في فلك أفكارھا

“ مواطنو مدینة كاالس”د أشھر أعمالھ وھو تمثال إنجاز أحوحین كان منكبا على

كتب إلى عمدة المدینة معلقا على التمثال قائال أنھ سیتضمن ما یمكن أن یكون حسینًا 

وتطویرا نحو األفضل، ألن التماثیل والنصب المقامة في مختلف المدن تكاد تكون ھي 

.التفاصیلنفسھا باستثناء بعض االختالفات بالزیادة أو النقصان في بعض

ونخرج من ذلك أنھ كان یرفض النمطیة في األعمال الفارغة التي ینفذھا معاصروه 

من األكادیمیین المتأثرین بالنحاتین التاریخیین، باعتبارھم أساتذتھم ومعلمیھم، رغم أنھ نفسھ 
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كان متأثرا جدا بنفس أولئك األساتذة حیث ال مجال للشك بأن جذوره الفنیة كانت ضاربة في 

.روائع النحت الیوناني ونحت عصر النھضة

وتلقى تدریباتھ األولیة في مدرسة . ورغم أن رودان لم یلتحق بمدرسة رسمیة للفنون

إال أن سر تمیزه كمدرسة قائمة بذاتھا یكمن في “ بتایت”للصنا یع والحروف وھي مدرسة 

ساسیان في النحت ف إن ھناك أسلوبان أوقدرتھ المھلة على التشكیل كنحات مشكل، والمعر

.بصورتھ التقلیدیة وھما الحفر والتشكیل

فبالحفر یعالج الفنان خامتھ من الحجر أو الخشب أو غیره عن طریق إزالة األجزاء 

فالصورة بالنسبة إلیھ موجودة داخل كتلة الخامة وھو یراھا طیلة الوقت . الزائدة من الخامة

.قھا من معقلھابعین خیالھ ودوره أن یعمل على إظھارھا وإطال

ومن ھنا فعملھ ال یحتمل أي خطأ جسیم . فھي واضحة في ذھن من یباشر العمل

أما النحت بأسلوب التشكیل فأمره عكس ذلك تماما إذ نرى . یمكن أن یشوه تلك الصورة

المثال ھنا یبني ویضیف لیصل إلى الشكل المطلوب عن طریق خامات طیعة مرنة ھي في 

وخالل كل مراحل العمل یكون التمثال قابال للتعدیل أو التغییر، . لشمعالعادة الصلصال أو ا

ولیس ھناك أخطاء جسیمة ألن أي جزء یمكن إزالتھ وإعادة تشكیلھ، ولذلك فإنھ بالنسبة 

ألن الخامة تستجیب فورا . فالفكرة یمكن أن تتبلور أثناء العمل). مثال الطین(للمشكل 

.أكثر أدواتھ حساسیة تعمل مباشرة لتجسدھا ما في ذھنھللمسات الفنان ویداه التي تعتبر 

المثالین في . وما من شك بأن رودان واحد من أعظم ، وبعضھم یقول بل ھو األعظم

وكانت لمستھ واثقة . فالطین بالنسبة لھ یعتبر امتداد للتصور القائم في ذھنھ. تاریخ النحت

تدفق من ذھنھ منسابا عبر أصابعھ التي إلى حد أن الشكل النابض بالحیاة كان یبدو وكأنھ ی

. تعالج الطین

ورغم إن ھذه المیزة والقدرة فیھ كانت كافیة لتصنیفھ في مصاف العظام إال أن 

.إسھامھ في وضع مفاھیم الجمال الحدیث یحتل منزلة أكثر عظمة 

فلقد كانت الدارج آنذاك ال یخرج عن كونھ أعماال إیضاحیة تمثل نماذج معروفة 

ارف علیھا ومیادین المدن وساحاتھا كانت ملیئة بمجسمات ذات أوضاع بطولیة كلھا ومتع



فجاء رودان واستطاع بقدرة مذھلة أن یضفي على تماثیلھ . متماثلة وعلى نفس الوتیرة

.واقعیة شدیدة اإلقناع

آثار اعــتقادا بأنھ قد صبھ على نموذج حي " عصر البرونز"وعملھ الضخم األول 

“ عصر البرونز”سم العمل وھو إلواقعیة استكملت عظمتھا في االختیار المناسب وھذه ال. 

.ألن الرمزیة فیھ كانت واضحة تماما وتوحي بیقظة اإلنسانیة في ثوب الشباب الكامل

ورغم ذلك فلم یكن رودان مجرد نحات واقعي فقط بل حاول أیضا أن یعبر عن 

از األمل واأللم لدى اإلنسان محدثا ثورة المضمون العاطفي مستخدما الشكل البشري إلبر

. في تغییر أسس المفاھیم الجمالیة في النحت الحدیث

اللذین ربما كانا أعظم أعمالھ یقدم “ بلزاك”و “ مواطنو مدینة كاالس”وفي تمثالیھ 

نماذج غیر عادیة لما یجب أن تكون علیھ تماثل المیادین العامة إذ أرسى من خاللھا قواعد 

.كیفیة التفكیر بالعمل النحتيجدیدة في

فقد عرف بأنھ أحد رسامي مدرسة ما بعد ) 1917-1834(أما معاصره ادوار دیما 

" الراقصة الشابة"ولكنھ قام بعدة منحوتات في وقت الحق من حیاتھ ومنھا تمثال ةالتأثیری

عبیر سیكولوجي ظاھر تجلى في تق مذھلة ولكنھا تمیزت باخترابواقعیة1879الذي نفذعام

جعل العمل شدید .تلك الصبیة ذات األربعة عشر عاما یسكنھا الخوف وتبحث عن األمان

على مواضیعھ اودیوكل دراسات .  التأثیر العاطفي ویتجاوز كونھ قطعة فنیة للمشاھدة فقط

یدعمالنساء، الخیول، تظھر بوضوح براعتھ الفائقة في التشكیل الذي المفضلة الراقصات

.مھ الواضح لتلك المواضیعبتعاطفھ وتفھ

وھو إیطالي ) 1938- 1858(“ میداردو روس“وھناك معاصر آخر لرودان ھو

عمل في باریس خالل ثمانینات القرن الماضي تمیز باالتجاه التأثیري أكثر من رودان كان 

الیومیة ةاستلھم مواضیعھ من الصور الحیا. نحاتا مشكال مستخدما الشمع في غالب األحیان

سطوح تشكیالتھ لم تكن مستویة فبدا وكأنھ یحاول أن .وحي بالشكل أكثر مما تخلقھالتي ت

وھو . وأھمیتھ تكمن في أنھ یوحي بتفكیك أو تحلیل عناصر األجسام. یشكل الضوء ذاتھ

كان .أسلوب جدید یتیح حریة أكبر في معالجة الشكل إال انھ یعتمد على المالحظة الشدیدة



الذین انتھجوا نھج الحركات الجدیدة للفن الحدیث في أوائل ھذا ھناك العدید من النحاتین

.وأحیانا ما كانوا ھو أنفسھم رواد ھذه الحركات وغالبا ما كانوا نحاتین ورسامین معا.القرن

أشكال فریدة في "وعماله ". المستقبلیة"فبوتشیني مثال كان أشھر المبدعین في حركة 

تبر من أھم األعمال في الحركة إن لم تكن ضمن تع" تطور زجاجة في الفضاء"الفضاء و

حتى . ونذكر أیضا بیكاسو وماتیس اللذین عمال منحوتات مھمة جدا. اعظم منحوتات القرن

النحاتین الذین لم یتقیدوا بمدرسة معینة إال أن یكون األمر استجابة لحاالت مزاجیة خاصة 

أي من المدارس المتسمة كان منھم بعض البارزین الذین رغم انفصالھم تماما عن 

.أسھموا بشكل كبیر في خلق المفاھیم الجمالیة الحدیثةأنھمبالمعاصرة إال 

كانت الحاجة مازالت قائمة .كما ھو األمر في الوقت الحاضر أیضا. في ذلك الوقت

لكن ھذا النوع من . الخ بأعمال نحتیة.. لتخلید الشخصیات البارزة من سیاسیین وجنود أدباء

غم أنھ موجود في كل العصور إال انھ ال یحتل موقعا مھما في التاریخ العام للفن النحت ر

.الحدیث ألنھ نشاط عام وال یعتد بھ في دراسة تطور النحت

كان لوردان تلمیذ بدا وكأنھ تابع مخلص لمنھج أستاذه وأنھ سیكمل رسالتھ موصال 

انھ لم یحتفظ بذلك االتجاه بل مال عنھ بتأثیر إیاھا إلى آفاق أرحب ومجاالت أوسع إال

االغراءات المادیة التي وفرتھا لھ الطلبات الخاصة والتي كانت كلھا وفقًا للمنھج األكادیمي 

). 1929- 1861(كان ذلك الفنان ھو امیل انطوان بوردیللي 

فھو أیضا أحد تالمیذ رودان الذي بدأ حیاتھ الفنیة كرسام ) 1949-1861(لولأما می

إلى الحركة النابیة ثم اتجھ إلى النحت حین شارف على األربعین من عمره عقب يمنتم

وفي ھذا المجال استقر على أسلوب واحد وموضوع . عملیة جراحیة أجراھا إلحدى عینیھ

شكال مبسطة وأوضاع محددة بانحناءات واستدارات قلما تغیر وھو اإلناث العاریات في أ

ویمكن القول أن كل أعمالھ الفنیة تندرج ضمن ھذا . جمیلة رشیقة تذكرنا بمودیالت رینوا

أشكال مبسطة وأوضاع محددة متفقة غالبا في اإلیماءات مع تباین طفیف، كل ذلك : القالب

.من خالل تأثر واضح بالنحت الیوناني



نت واضحة في أیجاد أسلوب في النحت خال من الرشاقة واإلثارة إال أن بصمتھ كا

الدرامیة الممیزة ألسلوب رودان فبدا وكأنھ كالسیكیة حدیثة احتفظت بمقوماتھا الكالسیكیة 

.وعنصر الحداثة فیھا ھو اإلحساس الكامن بھا

ذو الموھبة الفنیة والذي ) 1918- 1876(وھناك أیضا المثال رایموند دوتشامب 

ان ما تحول من المدرسة األكادیمیة إلى األشكال المبسطة التي توحي بالتحلیل سرع

بأنھا جمعت بین قوة " الحصان" وقد تمیزت مجموعة أعمالھ النحتیة الموسومة. التكعیبي

.الحیوان وقوة اآللة

فكان ذا موھبة نادرة، كان رساما ) 1920- 1884(أما اإلیطالي امیدیو مودلیاني 

ولكنھ كان یوھیمیا في حیاتھ منغمسا في الملذات رغم إصابتھ . ا بأسلوب متفردونحاتا متمیز

.بالسل

وكثیرا ما ردد بأنھ سیظل یشرب . وكان وسیم الشكل وزئر نساء ومدمن مكیفات

. اعتبر نفسھ أفضل فناني إیطالیا. حتى الموت وحقق ذلك فعال

وخاصة تلك التي لزیتیةوكان یقول بأنھ نحات في المقام األول رغم أن لوحاتھ ا

وقد بدأ واضحًا أنھ تأثر . تأتي في مقدمة أعمالھ التي اشتھر بھا،تناول فیھا النساء العاریات

ذلك رغم أن ،بفنون نحت العصور الوسطى وعصر النھضة وكذلك بالفن األفریقي

ا الرؤوس المبسطة واالستطاالت التي ھي علیھا ال توحي بارتباطھا بعصر محدد بقدر م

.ھي ضاربة في أعماق التصورات البدائیة الموغلة في القدم

. وھو فنان روماني كان یقیم في باریس) 1957-1876(وصداقتھ مع برانكوزي 

وقد . أثارت شكوكا بأنھ في بدایاتھ قد تأثر ببرانكوزي فھناك بالفعل صور من التشابھ قائمة

ن العشرین، والمؤثر األساسي تطور برانكوزي لیصبح أحد أھم شخصیات النحت في القر

.في أحد اتجاھاتھ الممیزة وھو االتجاه المستمر نحو التجرید

إذ رأى البعض أن لیس ھناك ما یسمى بفن . وقد اختلفت اآلراء فیما یخص التجرید

وأن ما یمكن أن یقال في أعمال برانكوزي أنھا تنتمي بشكل رئیسي إلى . تجریدي حقیقي

.حقیقي صرفدتجریاكونھمنثرالتجرید أك



ومع ذلك فھو یصقل األشكال ویھذبھا ویحورھا برؤیة تجریدیة مع احتفاظھا بكل 

نرى " طائر في الفضاء"و" السمك" وفي منحوتتھ . العالقات المرتبطة بالموضوع األصلي

ھذا . أن الروح واإلحساس والفكرة قد تم اختصارھا جمیعا وتقلیصھا إلى شكل موحد بسیط

استبعاد وإزالة كل العناصر الخارجة عن جوھر الموضوع مع اإلصرار على االھتمام ب

رفض استخدام أي منھا كرمز ھو أكثر ما یمیز برانكوزي عن رودان الذي كثیرا ما أبدى 

.إعجابھ الواضح بقدرات ومواھب برانكوزي

وحاول كثیرا أن یلحقھ بھ كمساعد لھ ولكنھ لم یوفق إلى ذلك بسبب میل برانكوزي 

وفي سعیھ فقد المتواصل لتحقیق الكمال في . الشدید إلى االستقاللیة والتفكیر الفردي الطلیق

.السطوح فقد استعان بالكثیر من التكنولوجیا مع الكثیر من الجھد الشاق

فكان ال یكف عن العمل ویستخدم وسائل تكنولوجیة كي یصل إلى الشكل والملمس 

التكعیبي المعروف الذي كان مرسمھ مالصقًا لمرسم المطلوبین وقد قال جاك لیتش النحات

. برانكوزي بأنھ قادرًا على سماع الصوت الناتج عن عملیة الصقل بشكل یكاد یكون مستمرًا

وعملیة الصقل ھذه یرى برانكوزي أنھا ضرورة أساسیة تستلزمھا األشكال المطلقة 

لى الصقل والملمس في النعومة وھذا اإلغراق في اللجوء إ. في حالة استخدام خامات معینة

حتى لیبدو في العمل في النھایة وكأنھ صنع آلة، یوحي بأن ھناك شكل نھائي مطلق یسعى 

الفنان دون كلل للتوصل إلیھ من خالل عملیة التقلیص والصقل وھي وجھة نظر تشكل 

.إحدى السمات الجمالیة للنحت في القرن العشرین

الة أو تخلص من بعض المظاھر الزائدة ولكنھا وھذا یعني أن األمر لیس مجرد إز

إیمان مسبق بالصورة النھائیة البسیطة كھدف بحد ذاتھ یبعث التوصل إلیھ في نفس الفنان 

.مقدارا من الراحة أكثر بكثیر مما یبدو لنا

فالبیضة یمكن أن نرى فیھا معنى یشیر إلى بدایة العالم أو إلى األمومة أو الحیاة التي 

بعد أو أي معنى آخر من ھذه المعاني المتضاربة وھي فلسفة عبر عنھا أحدھم لم تتحقق 

وأصبحت ھذه الفلسفة عقیدة وقناعة " كلما قل ازداد"ببساطة تبدو وكأنھا لغز حین قال 

تفصح عن نفسھا من خالل أعمال ال شيء واضح فیھا سوى اسمھا حتى الغرف التي 

.ؤھا إال الفراغتوضع فیھا تكون خالیة من أي شيء وال یمل



بل إن األمر معھ على عكس ذلك . وبطبیعة الحال فھذا ال ینطبق على برانكوزي

فعملیة الصقل لدیھ المثیرة للعواطف واألحاسیس مقصودة وتستھدف واإلیضاح . تماما

واختیاره للخامات المستخدمة یعتمد على مدى . وإبراز الجانب المناقض للغموض والغرابة

ع والصورة النھائیة التي یحرص على اإلبقاء على ارتباطھا الوثیق مالءمتھا للموضو

ذلك رغم أنھ في بعض األحیان یلجأ إلى تكرار الموضوع . بالشكل األصلي للموضوع

.بخامات مختلفة

وعقب . ومكانة برانكوزي في تطور النحت الحدیث لیست موضع نقاش أو جدل

ث اتجھ إلى التجریدیة المبسطة ذات اتخذ النحت مسارًا جدیدًا حی1957وفاتھ عام 

. الفراغات الزخرفیة

الذي ) 1966-1901(“ البرتو جیاكومیتي”وھناك أیضا النحات السویسري المولد 

تمیز ھذا الفنان بأسلوب . وبقي فیھا حتى وفاتھ1927اتخذ من باریس مقرًا لعملھ منذ عام 

ي مرحلتھا المبكرة ثم ھجرھا إلى اتجھ إلى السریالیة ف. شدید التفرد وحظي بشھرة واسعة

أسلوب آخر یتمیز بتقلیص األشكال إلى حد جعلھا تبدو كالعصا بسطوح خشنة نافرة ولكنھا 

.تنضخ بأحاسیس طاغیة بالعزلة اإلنسانیة الشدیدة

ورغم أنھ في أشكالھ یبقى فقط على العناصر األساسیة للموضوع حتى لیذكرنا 

عنھ في خشونة سطح األعمال وافتقارھا إلى الشكل بأسلوب برانكوزي إال أنھ یختلف 

وأعمالھ .  ولكنھا في النھایة تثیر في النفس الكثیر من األحاسیس والشجون. الصریح المحدد

علیھ مما یجعل . النحتیة في جملتھا تتضمن تكرارًا یبدو وكأنھ تكرار قسري یفرض نفسھ

اتھ التي تنطوي على الكثیر من تأثیرھا الكلي أقل من ذلك الذي تشیعھ رسوماتھ ولوح

.العناصر المثیرة لمشاعر الرثاء والشفقة والقوة معًا

وإذا ما تطرقنا إلى النحت عند ماتیس نجد أنھ بدأ في ممارسة ھذا الفن منذ عام 

وإذا كان من الممتع حقا أن نتأمل في أعمال ماتیس النحتیة كامتداد للمدرسة . تقریبا1900

فإن ھذا األمر على ما یحمل من صدق إال أنھ یمكن . التي كان رائدھاالوحشیة في التوصیل

.القول أیضا أن تأثره األساسي في البدء كان بالفنان رودان



الذي یصور رجال واقفا عاریا یشیر بوضوح إلى عالقتھ " الصبر"وتمثالھ األول 

مواطنو مدینة "ي تمثال وبأحد الشخوص ف" البابا یوحنا"و" الرجل الماشي"بتماثیل رودان 

رغم أن مثل ھذه العالقة ال نرى لھا أثرًا في المراحل التالیة حیث مال إلى التجرید " كاالس

.ولكن على نھج مغایر لما كان علیھ نھج برانكوزي وجیاكومیتي

وأثر ماتیس في التطویر یبدو واضحا من خالل التماثیل البرونزیة األربعة التي 

وھى تمثل ظھر فتاة عاریة . 1930وحتى عان 190927من عام أنجزھا خالل الفترة

بتفاصیل شدیدة الوضوح والبروز والتمثال األول من ھذه السلسلة یشیر إلى إن في ذلك 

. الوقت كان ال زال متأثرا برودان

وتمیز التمثاالن الثاني والثالث بتداخالت تحلیلیة في األشكال أظھرت بوضوح مدى 

أما العمل . كامل للمذھب التكعیبي رغم أنھ لم یكن تكعیبیا على اإلطالقفھمھ واستیعابھ ال

الرابع واألخیر فقد كان مزیجًا متناغمًا ومؤتلفا من البساطة والضخامة معا، في تشكیالت 

.مترابطة تقدم لنا نموذجا لما یجب أن یكون علیھ فن النحت في المقام األول

ھذا التمكن الكثیر من الكفاح الصادق والعمل وال شك بأن امتالك مثل ھذه القدرة و

وربما كان ماتیس قد توقع األسلوب الذي سیأخذه النحت على یده عندما قابل . المتواصل

رودان ألول مرة غیر أنھ في المراحل التالیة نرك التفاصیل التي تھدف إلى الشرح ومال 

.إلى أسلوب الدمج الذي ینبض بالحیاة واإلیحاء

و أھم مجموعة . دور األول من المتحف، جناح مھم المنحت المعاصریوجد في بال

.28توجد بھذا الجناح للنحات الفرنسي اوغست رودان

27 http://www.startimes.com/f.aspx?t=35487777, 09/04/2017, 21 :00h.
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: النحت في الجزائر : المبحث الثاني 
یعود وجود المنحوتات و النحت في الجزائر إلى عھود بعیدة جدا و الذي ینص على 

سنة في مخابئ و مالجئ 15000ن وجود منحوتات فخاریة صغیرة تعود إلى أكثر م

).بجایة(في منطقة أفلو 

بصمات تدل على حقیقة اإلنسان آنذاك و یتأتي فیھ و عبر التاریخ كل عھد منھ نجد 

فسیفساء و النحت إذ تدلنا على : ذلك من خالل ما نراه من المكاسب المعماریة و الفنیة 

.من شمال إفریقیاالقوة اإلبداعیة الملخصة في كل البقاع و المناطق 

، )تبسة(، تفاست ) باتنة(تیمقاد " باقیا جمیلة"القدیمة و " ستیفیس"في الجزائر 

و مواقع عدیدة ) سوق أھراس(، تافاست )قسنطینة(ازة ، سرتا یب، ت)شرشال(سیزاري 

أخرى تأكد لنا فحو العمل الفني و اإلبداعي لإلنسان و اھتمامھ الواضح بالفن كوسیلة 

عالمیة بارزة ووسیلة تدلنا بطریقة صادقة و حقیقیة عن كیفیة العیش عند ھذه تعبیریة و إ

.المجتمعات

ھؤالء الفنانین یدعوننا إلى أبعد حدود التاریخ للمعرفة و اإلطالع على أمجاد سكان 

في القرن التاسع و ) لة و بجایةیمس(المنطقة نأخذ منھا على سبیل الذكر دولة الحمادیین 

.العاشر

ن معلومات و بقایا من المنحوتات إال ما متبقى الفترة العثمانیة مبھمة و تخلو بینما 

.29وصلنا من المنقوشات على الخشب و الحجر و التي لھا عالقة بالفن المعماري اإلسالمي

كان فن النحت موجھا أصال لتمجید الفعل ) 1930-1962(في العھدة االستعماریة 

منھ إال بعض القطع التي نراھا ھنا و ھناك قصراالستعماري خاصة الجانب العسكري 

المتحف الوطني للفنون "و بلدیة سكیكدة وھران و ما یوجد في المتاحف " زیغود یوسف"

".الجمیلة

فبعض الفنانین كان لھم إطالع جید بشؤون النحت درس البعض منھم بالخارج، أذكر 

خ الجزائر و أمجادھا و أبطالھا و فاألمر كان یتعلق في البدایة بالتألق بتاری" بوفرساوي"

.كان یرمي إلى استرجاع الذاكرة و مجد الجزائر و تقویم الشخصیة الوطنیة
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بإنجازات فنیة من النحت و النصب التذكاریة و " مسلي شكري"فعكف الفنان 

.تشكیالت أخرى خطیة أو رمزیة فرأینا في المیدان و ما تظھره الساحة

" بن یحیا أحمد"بالمسیلة نصب تذكاري، " خدةبن"بالجزائر، " مسلي شكري"

نسر بتبسة و أسد بالجزائر، " بلقاسم بوفرساوي"بقسنطینة نصب تذكاري مقبرة الشھداء، 

المطار الدولي بالعاصمة تماثیل " بوھداج ھمي"، كما جسد األمیر عبد القادر بمعسكر

.ادة رزینتشكیالت نحتیة بم" معزون عبد الرحمانومستوحاة من الطاسیلي،

"بوثلیجة محمد: "زیادة على ذلك شارك كثیر من النحاتین في تجمیل المدن

.ة و شتى مدن عبر الوطنمسوق أھراس قال" دھال زھیة"، "بشیر بلونیس"

شاركوا في ھذه الحركیة" ش محمدیكرع" و " محمد دماغ" "ولد أحمد مصطفى"النحات 

ت الموجود بحدیقة التسلیة ببن عكنون و ش أنجز النحویكرعو یجدر بنا الذكر أن محمد 

.30أنجز  اآلخر لتجمیل مدینة و شاطئ البحر

السنوات القادمة تطورا ملحوظا في فن النحت فاللقاءات و المھرجانات تعرفف

االتحاد الوطني للفنون التشكیلیة و الثقافیة 1980ساعدت على ذلك، ففي بدایة الثمانیات 

.1996من المھرجانات الوطنیة و الدولیة و ذلك إلى غایة مت أیضا الكثیرظفي ما بعد ن

و بادر االتحاد بتنظیم ورشات فنیة و معارض مع الفنانین االیطالیین مما ساھم في 

.31تنشیط الساحة و فتح أفاق جدیدة لكثیر من المبدعین

جمعیات و دور للثقافة عملت على جمع الفنانین في نظمتفي السنوات األخیرةو

مما مكن من اكتشاف 2006-2005ت خاصة بفن النحت و كان ذلك في سنة لقاءا

، )شرشال(، بوتریف یونس )باتنة" (رشید موفق"مواھب جدیدة تابعین خطى الفنانین مثل 

).لجزائرا(ماسن محمد 

سیمكننا بالتأكید 2007المعرض منظم في إطار الجزائر عاصمة للثقافة العربیة 

مكننا من إلقاء نظرة شامل على أحسن أعمال منجزة، و متحف باإلطالع االیجابي و ی

سیمكن المبدعین في 2007الفنون المعاصرة و الحدیثة بالجزائر و الذي فتح أبوابھ في 

.النحت بتكثیف الجھود و اإلبداع و إثراء المجموعات التي بدأت تتكون
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عنایة كبیرة بالنظر إذا تبصرنا في ھذه الجوانب، فنرى أن الفن في الجزائر محاط ب

إلى عدد المتاحف المختصة، متاحف التاریخ و الفنون الجمیلة و المتاحف المختصة باآلثار 

.عدیدة و موجودة في كل جھة من جھات الوطن

بالنسبة للنحت في متاحف التراث و المشبعة بأعمال كثیرة و جمیلة، فھي مصدر 

.32واضح للتطلع على كل فترات التاریخ

یكون الواحد علیما  لیتأكد بأن النحت ھو فن محروم في المشھد البصري ال یجب أن

ببالدنا في الواقع ، نظرا  إلي أنھ عملیا لم تحصل تقریبا فقط تظاھرة ثقافیة مخصصة لھذه 

.الوسیلة للتعبیر

األسباب وراء ذلك متعددة  إنھا تجد أصولھا في نقص ثقافة  الجسم الثالثي األبعاد 

تنقالتنا من رواق ألخر ومن متحف ألخر لم تعطینا الفرصة .غیر المنفعةذو غایة أخري

. 33لرؤیة المنحوتات مبدعین جزائریین  إال في مناسبات نادرة جدا

إن مواد النحت الحدیث و المعاصر المستخدمة في العالم في ھي في منتھى التنوع 

و كذا ....) ضوء، الحركةالصوت، ال(غیر الملموسة " بالمواد"تبدأ من التراب و تنتھي 

مرورا بالحجر، الرخام، الجص، الزجاج، ) مثل الشحم من طرف بویس(األكثر غرابة  

الجلید، النحاس األصفر، البرونز، الحدید، الفوالذ، البولیستر، المالبس المسترجعة، األنسجة 

تھ المستعملة بخاصة من طرف الفنان المنتسب للفن الشعبي، كالیس أولدتبرغ في نحا

مثل المبولة، عجلة و األغراض األخرى (األغراض المصنعة أنابیب النیونو الرخوة 

لقد فضل فنانونا مواد شائعة نوعا الخ...الدم، الجسد، النار، جلد الحیوان)لمارسیل دوشان

.ما متجنبین إقحام أنفسھم في تكلف یتطلب مھارة تقانیة یتعذر توفرھا عندنا

شیكرعمحمد ) الحجر، الرخام(ن بینھم یونس بوطریف علیھ یمكننا أن نذكر م

تماثیل من الخرسانة و أستاذ أخرى، و ھو (ولد أحمد ) حجر، خشب، حدید، مواد مختلفة(

المبدع بوجھ خاص للرأس اإلفریقیة الموجودة عند مدخل حدیقة الحیوانات بین عكنون، 

محمد ماسن، ) الخرسانةالراتنج، (عزون و رابح بن كدیدة ) عظم خشب(یمینة غویشیش 
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جمیعھم یزاولون نحت تجمیع الحدید و و رشید موفق، حسن شرفي محمد نجیب بن سعید

.مواد متنوعة

بشیر بلونیس ) حدید، خزف(رشید قریشي ) حجر، جص، خشب(سعد شوقي 

، تاوفیق مشاطي )رمل متمع(معروف ) حدید، مبینا، برونز(مصطفى عدتن ) حدید(

أعمالنصیبھ من الخرسانة، الطین المشوي، الخزف، الرونز، عجینة (، زاھیة داحل )خشب(

) حدید، مواد مختلفة(أنسیة زروقي ) مصیویات من الجص، خشب(، عمار نوي )الزجاج

ة، و ھو المبدع بوجھ خاص للرأس اإلفریقیة الموجودة عند نتماثیل من الخرسا(لد أحمدو

غزون و رابح بن كدیدة ) عظم خشب(ش مدخل حدیقة الحیوانات ببن عكنون، یمینة غویشی

محمد ماسن، محمد نجیب بن سعید، وشید موفق، حسن شرفي ) ج، الخرسانةنالرات(

) حجر جبص، خشب(سعد شوقي ) ولون نحت تجمیع الحدید و مواد متنوعةاجمیعھم بز(

) حدید، مبنا، برونز(مصطفى عدان ) حدید(بشیر بلونیس ) حدید، خزف(رشید قریشي 

أعمال نصیبة من الخرسانة، (زاھیة داحل ) خشب(توفیق مشاطي ) عمرمل متج(معروف 

أنیسة زروقي ) مصبویات من الجص، خشب(البرونز، عجینة الزجاج، عمار نوي الخزف

) حدید، خشب(عبد السالم عمراوي )  خشب، خرسانة(محمد كریم ) حدید، مواد متنوعة(

تماثیل و تماثیل نصفیة (لقاسم بوفرساوي ب) جص(لیلى أمداح ) حدید، جلد(حفیظة میمي 

، لوزیة كوداش )تماثیل نصفیة من الجص(مراد إیكان ) من مواد متنوعة

) تجمیع الحدید و مواد متنوعة(كمال زیوق ) خشب(خالد صباع ) خشب، خرسانة(

دنیس مارتینز ) و مواد مختلفة) خشب(یزید أوالب ) رخام(حمودي مسعودان 

تركیم مواد متنوعة تذكر (شة حداد ئعا) برونز، حدید(رشید كیمون )خشب و مواد أخرى(

.34)ألدوات مستعملةھأرمان، و باألخضر تركیم(بعمل 

في النزعة األولى، یوسعنا التعرف على أولئك الذین لم تعد غایتھم تمثیل الصورة 

ازجین بین البشریة و الذین یلزمون أنفسھم بعناصرھا الرئیسیة، باحثین عن صفاء الشكل م

جان ) الفنان المؤسس لنحت الحدیث(ثالھم قسطنطین برانكوزي مالحسي و الروحي، و من أ

یقدم تأویل التمثیل ...أرب أوغسطین كاردیناس إسمیل جیلیولي أندربة بلوك مارنا بان
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البشري في تمام صریع بین مثلما ھو الحال أدى ھنري لوزنس و ینتمي الفنانان الجزائریان 

طریف و سعد شوقي بصورة واضحة لھاتھ النزعة أعمالھم تمجد الحجر الرخام و یونس بو 

.الخشب بسبب أصالة ھاتھ المواد

تشمل ھذه التبعیة لممارسي النحت المباشر و على كذلك فناني المثالة مثل بلقاسم 

الذي ھو مزخرف (كرش و مصطفى عدان ویوفرساوي رابح بن كدیدة زاھیة داحل محمد ب

).سام و ھما تخصصان محترفان نادرا عندنابالینا وو

تجمع النزعة الثانیة ناحتي المعدن و شتى المواد األخرى الذین یمكننا التعرف بینھم 

المجمعین مبدعو القضاءات و التعابیر الخطیة في الفضاء مفجرو : على عدة مجموعات 

.الشكل و المحركون و مبدعو المنحوتات التمثیلیة

مي إلینا إبداعات من ھذا القبیل منجزة من طرف فنانین تشكیلین في الجزائر لم تن

محلیین تلك المنحوتات التمثیلیة ھي على العموم من عمل فنانین و طالئع تعاقبوا و یبدو أنھ 

أنھ لم تكن لدیھا قیمة تجاریة و یبقى على الرغم من تلك أن البعض من مبدعھم حصلوا 

وشان على نطاق مغایر تماما ھو في غایة البالغة ربحیة سمعویة معتبرة مثال مارسیل د

و إنھ فضال عن تلك من طبع أخر بحكم التحوالت التي ولدھا في النظر الشامل . لننوه بھ

.للفنون البصریة

تصور النحت عبر إذا من طبعھ و فتح اقتحام التفانیات الجدید مجاال محدودا لھذا 

یمتطي التغیرات الجمعیة و الشاملة لث اإلبداعمنوط بمستقبل حی" العد الثالث'المھوم حیث 

التي یظھر أن اختالط و تھجین الخطب یكرس لھا و لن یكون غیر مجد أنھ في زمن حیث 

یجعل الفن و حیث أن كل مل یولد بھ تضییق ھوامش مقامھ یثبت في أمكنة أخرى غیر 

بعض المتعاملین من البلدان بلدان العالم الثالث في المواقع المحصنة لالستھالكیة الفنیة حیث 

القیادیة للمسرح التجاري الدولي الفن یطبعون ما سیكون فنا معاصرا أو ال یكون إنھم 

المحافظون األقویاء لمؤسسات متحفیة ذات مستوى سمعوي دولي، الجامعون الكبار الذین 

أصحاب تحفھم تغطیة إعالمیة كثیفة دور البیع بالزاد أو األدویة و المثمنین التجار و

األروقة الذین یملكون وضعیة و سمعھ في كل البلدان الفنیة إنھم صانعو الرأي و مولدو 



المیول الذین یحق لھم إبداء آرائھم في السائد في عالم الفن المعاصر الغربي إنھم القیمون و 

.المنظمون لألسواق الكبرى و المعارض ذات البعد العالمي التي تقام كل سنتین

نا علیفي الجزائر في كل ھذا كما بالنسبة لباقي إبداعنا البصري برمتھو فن النحت

الترنح في محیط الدوامة العالمیة للفنون البصریة، مثل معظم البلدان التي لیست من ضمن 

علینا اقتباس لتفكیر وساكسوني الذي یمسك باألطر–و لأنك–لعبة القطب الثالثي األورو 

فكرة أن في العلم الذي ھو عالمنا ال شيء یمكن أن یكون ثابتا الناقد دامیان سوسیھ تأمل

مستقرا یجب التحرك السفر التبادل بناء المشاریع إن الورشة لم تعد قائمة فلقد اتخذت أبعادا 

كوكبیة و یجب باألخص التفكیر حول ما یشكل نخاع ھویاتنا و التساؤل حول ھذه 

. 35تناالتخلیطات التي تعوض  حدود خبراتنا ثقافا
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: نبذة عن النحات الطیب مصطفى : المبحث األول 

بمدینة تازة المغرب فبتواضعھ و أناقتھ التي تنسیھ في 1953جویلیة 18ولد في 

عاما من العمر متحفظا في 64كثیر من األحیان توقیع لوحاتھ الفنیة یبدو الفنان البالغ الیوم 

یقول 36و استثمارھا في العمل اإلبداعي و. قتھكالمھ مع محدثیھ، و لعلھ یفضل تسخیر طا

. أحد مساعدیھ و ھو الفنان فرید ماحي الطالب السابق في مدرسة الفنون الجمیلة الجھویة

إن الفنان الطیب مصطفى یستطیع عندما یكون منھمكا في عملھ اإلبداعي أن ال یكلم أحد "

".لساعات طویلة

كقطعة نادرة في المجال 37.ذ بنفس المدرسةو یعتبر الطیب مصطفى الذي یشتغل كأستا

تحصل على شھادة بمدرسة الفنون الجمیلة 1972الذي نذر جھده في سبیلھ منذ العام 

و كما نال شھادة  بالمدرسة الوطنیة لفنون الجمیلة الجزائر و یحمل 1975وھران سنة 

بموسكو عام " وینسور "الماجیستر في النحت نالھ من أكادیمیة الفنون التشكیلیة دبلوم

و یقول بوصفھ أستاذا في ھذا المجال أنھ ینبغي تطبیق البرنامج تكویني الفنون 1984

الجمیلة یكون عملیا و مصاغا ضمن منظور اندماجي اقتصادیا و اجتماعیا في مجتمع و 

كما یقول –كالفنان نحات یحلم الطیب مصطفى أن تكون لھ ورشة فیھا فرن حیث یمكن لي 

".وسع مجال اختصاصي الفني إلى میدان الفن الخزفيإن أ"–

كما یعتبر أستاذا في جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم قسم الفنون لعدة مقاییس و ھو 

.التصمیم فیھافرعمن مؤسسي

في الساحة حیث قیمفي شھر أوت لاألوو من المقرر أن ینتھي من إنجاز التمثال 

و یقوم الفنان بإنجاز ھذا . بالمدینةالتلفزیونى مقربة من محطة الدائریة بوھران الواقعة عل

كما –متر و ھو 17.1متر و عرض 30.2التمثال الذي یكون في شكل أسد بارتفاع قدره 

.38"قال صاحب االنجاز، یرمز إلى نھضة وھران
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ب تذكاري صأما التمثال الثاني فإن النحات عمل على إنجازه و یكون في شكل ن

الساحة التي سیقام علیھا و ھي ساحة باسممترا و قاعدتھ من النحاس تذكیرا 11عرضھ 

معركة كرقنطھ، و كذلك صورة لألمیر عبد القادر الذي خاض في ھذا المكان أخر معاركة 

.قوات االحتالل الفرنسي

و في نفس السیاق فقد سبق للفنان التشكیلي الطیب مصطفى أن أنجز في وقت سابق 

منحوتین بمقر قیادة الناحیة تمثالینو ) متر02متر على 40بطول (فنیة عمالقة لوحة 

العسكریة الثانیة بوھران یمثالن مرحلة الثورة التحریریة و كذلك تمثاال للشھید أحمد زبانة 

.جوان سابقا19بملعب 

.وھرانكما أنجز الفنان صورتین لمجاھدین األولى في معسكر و الثانیة في الكرمة

و یقول الفنان بامتعاض إن إنجاز أشكال مفروضة ال یغطى دائما القیمة الفنیة للعمل 

39.خاصة إذا تعلق األمر بجھات تتقدم بطلبھا و تلح على اإلسراع في انجازه

و ال تكون لھا سابق معرفة بالجوانب الفنیة، و ھي ال تعیر في آخر المطاف للفنان 

.حسب رغباتھاأي اھتمام سوى كونھ یقوم یعمل تقني

و كدلیل على ما یقول یستظھر الفنان لنا نموذج تمثال مجاھد توجب علیھ أن یركنھ 

جانبا ألنھ اعتبره غیر معبر بشكل كاف و أنجز تمثاال آخر  مكانھ لبلدیة مستغانم و ھو 

لیس ھناك نصا قرآنیا "التمثال الذي إقامتھ تلك البلدیة وسط استفزازات البعض من الناس 

.   40ھكذا یعتقد الفنان دون أن یطیل الحدیث في الموضوع" التمثیل البشريیمنع

آخر مسرحیة للكاتب المسرحي رمؤخرا دیكوالنحات مصطفى الطیب أنجز وقد 

و التي أخرجھا محمد بختي و عرضت بالمسرح " الشكوى"الصحفي بن عاشور بوزیان 

حسن ما أنجزه الفنان الطیب الجھوي بوھران، و الواقع أن ھذت الدیكور ال یمثل أ

.مصطفى
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إلى أو استلھام أكبر عندما یلجبمھارةو ھو الذي یعد أذانا دقیقا في عملھ و یتمتع 

.41ضاء مافالنحت على المادة بدال من ترتیب دیكور 

42.یالمس عنان السماءھإن الرجل ذو قامة متواضعة و لكن المیدان الفني الذي یحب

وھران، على الیتھ، في و. من الغرابة و الدھشة عندما تجده واقفاو ھذا أمر یثیر شیئا 

.على ثالثة أمتارارتفاعھساللم یعكف على إنجاز تمثال یزید 

طریق البلدیة ٍأرزیو لتجعلھ مع لوحات فنیة أخرى على ھإن ھذا العمل طلبتھ من

.و ذلك لتزین البلدة. البحرعلى واجھةالواقع  

ة أشھر من الوقت و تالتمثال العمالق سااستغرق إنجاز ھذفیذتنفبین التصمیم و ال

مرحلة تصمیم النموذج المصغر بمروراتفي دراسة الكر وكیاالبحث ببدایة ، من الجھد

.بأبعاده الحقیقةإنجاز التمثال للتمثال قبل الشروع في 

قطع بدأت بتركیب الھیكل بواسطة. و قد مرت عملیة اإلنجاز  ھذه بمراحل عدیدة

.ادة صلصالیة عجنتھا األصابع الخبیرة لنحاتمة بسمن الخشب و الحدید و تلبی

عملیة تقنیة دقیقة وھي و بعد مرحلة تشكیل األجزاء وضع قوالب لھا من الجبس، 

لنھائي للتمثال الذي یظھر بأجزائھ المصنوعة منلیتحصل على الشكل متعبة و طویلة

.یھا أوراق من النحاستغطواأللمنیومكما یضیف . الزنك

ثم بعد ذلك تتم عملیة تجمیع األجزاء لتثبیت على القاعدة التي یكون قد تم اختیار 

مكان إقامة التمثال علیھا في أرزیو  و ذلك لتخلید صورة ذلك العامل في المیناء و ھو یثن 

صادھا مدینة أرزیو كانت فیما مضى من الزمن بنت اقت. تحت وطأة رزمة كبیرة من الحلفاء

.على تصدیر الحلفاء

أوحى ھذا التمثال المقام كواجھة فنیة  في أرزیو بأفكار ما إلى السلطات المحلیة 

تمثالین آخرین قام بانجازمھما یكن من أمر فإن الفنان النحات الطیب مصطفى بوھران

.األول من البلدیة و الثاني من قبل منظمة قدماء
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النحات مصطفى الطیب



:تحلیل أعمال النحات مصطفى الطیب : لثاني المبحث ا



1984

" و متكئة على دلوھا جالسةلقد تمیز ھذا العمل النحتي والذي یمثل منحوتة المرأة 

حیث تمیز بالعمق الفضائي والداللي و ھو استنطاق للمواد . التي تملئ علیھا الماء" القلة

الجامدة 

ینّم عن عشق للخامات و سعى الذي و اإلبداعيالمنحوتيالعملھذا .براز لطاقتھاو إ

ھذا العمل والذي یشیر لتحمیلھا مدلوالت فنّیة و ھذا ما یمكن أن تستشّفھ في ھذه المنحوتة

فیھ النحات مرمزا للمرأة بجسدھا المؤثر بجلوسھا شیًئا ممیًزا لھ وال ندركھ إال بما یتركھ 

ما یمكننا أن نراه من الجسد ھنا تعبیرًیا انطباعیًا ال یمكننا من رؤیة فینا لنا" رأث"من 

المسافة بین جلدیھ الداخلي والخارجي، وبالتالي فھو أقرب لمركزیة العین منھا لتعبیریة 

.الجسد المؤثر

وفي امتداد لنفس فكرة األثر والمؤثر فطریقة التمثیل الجسد الخارجي للجسد تعبیریًا 

ونما إشارة للمسافة بین محیطھ الداخلي والخارجي، حیث كان جسدھا نفسھ ھو المؤثر، د

تارًكا خطوًطا واضحة وواقعیة اإلنشاء وذلك تفسیر یضیق بھ المتن ھا ھنا، تتحقق تلك 

.الخطوط ضمن امتدادات الجسد ال انطباعاتھ الفراغیة

بإظھار الوجھ والمالمح لقد عمد الفنان النحات الطیب مصطفى عن عدم االھتمام 

وھذا ما أعطى شيء من الجاذبیة الفنیة، ولقد اعتمد كذلك في استعمالھ رمز الھدوء 

ألنھا ھي سره في التعبیر عن أحاسیسھ . والسكینة وكما توحي لنا بالحب والسالم والھدوء

.ووجدانھ، فحاول النحات أن یصف الواقع والتعبیر عن عادات وتقالید المجتمع

ر ھذه المنحوتھ الواقع ولكن ھو تعبیر عن قیم فنیة خالصة من یشاھد ھذه عبوُت

لقد تمت .المنحوتھ یحس حقًا أنھ أمام موروث محض عبارة عن رمز وإیحاء تحاكي الواقع

موضعة الجسد في النسق الثقافي الخاص بھ، باعتبار أن الثقافة ھي نسق یجب أن یحتوي 

والمعتقدات، حیث أصبح النحات قادًرا على إنتاج نحتھعلى النمط الفكري المصحوب بالقیم 

.و التعبیر عنھ ضمن ما یمكن تسمیتھ بالعالقات االجتماعیة ن في بنیة اجتماعیة



التي فالجسد في سیاقھ السیمیائیي والداللة لتلك الوضعیة، وھنا بات الجسد ھو البؤرة

.كرمز للبراءة والبساطةنحتت الجسد بصرًیا وتأویلًیا

كنتیجة –ھنا نجد أن الجسد، على ما یبدو من تحرر النمذجة ولو قلیًلا من سلطتھا و

لتیارات علمنة النحت وأھمیة داللیة في فھم تمثیل الجسد وحضوره في الوعي الذاتي و بین 

.النظر والرؤیة

لقد حمل ھذه المنحوتھ بعدًا رمزي و إیحائي ومعنى موازي، لیمثل الجسد الواضح 

ھنا مدى نالحظ طة، إنھ شبیھ بمنطق البوح وما ھو موجود فوق المعطى الواقعيوالبسا

النحات ارتباطھ على باب اإلنسانیة وبحثھ عن اإلنسان وإنسانة النحت ال ینفصل اإلنسان 

وال الضمیر عنھ معبرًا عن قلوب البسطاء حیث یحمل دالالت واضحة وعاطفة كبیرة 

نسانیة واحترام المرأة وعارف بأصول اللعبة وشعور إنسان متحضر مثقف واعي باإل

البصریة والعالقات اإلبداعیة لم یجذبھ جمال المرأة فقط إنما تأكید على النحات المنحاز إلى 

.التعب اإلنساني تعب المرأة

ھذه المنحوتھ تخاطب وجدان المتذوق وتثیر مخیلتھرؤیة الفنان ومشروعھ اإلبداعي

فى حنین فكرة الفن الذي یمثل قوة تتجاوز العابر في المحیط وقد جسد النحات الطیب مصط

الزمني، ویسمو نحو األبدیة، ولذلك ركز في منحوتاتھ على األساسي والجوھري، مع 

تبدو قدرة النحات واضحة في تعبیره عن االحتفاظ بالممیزات الصرحیة للتمثال، حیث

سھ من أفعال و حنین یعطى أعظم طریق ھذا التمثال بمكان تموضعھ عن كل ما تمتلئ بھ نف

برھان على صدق موھبتھ و یعترف بأنھ قد عانى من سحر النحت األوربي وتأثر بھ، حیث 

محوًال الشكل إلى قناع ورمز وداللة تعبیریة واقعیة، . تمیز ھذا العمل بالتعبیریة،

.باالضطراب والھموم والقلقومصحوبة

عمل فحقق الوحدة واالنسجام والخط لقد حقق النحات عناصر التكوین في ھذا ال

والمكان والزمان من أجل إیجاد عمل ذو طابع بصري ملموس ویحتوي على قیم وعناصر 

العمل النحتي

محققًا فیھ الرمز المعنوي والداللي لیجسد فكرة العمل بالمضمون والمحتوى في عالمًا

الترقب والحیرة حول الموضوع والذي یعبر فیھ عن قلقواقعي تعبیر متربط بنزعتھ



والتعب وشدة االنتظار مصحوبًا بتأمالتھ ومرھونًا بنزعتھ حول تشخیص الشخوص في 

مكانھا الموضعي الذي یعد نابعًا من نفسیة وخلجات النحات لیحلق في مكانھ السرمدي 

وعالمھ المتناھي بجدیة الموضوع وبرتابة البؤس والحیرة وصیاغتھا بصیاغة قد تكون 

لعل اإلبعاد النفسیة والحیاة الیومیة والعادیة المعتاد علیھا في الزمن والمكانمشابھ للواقع 

التي وصل بھا النحات في ھذا العمل أراد أن یوصل بھا إلى جمل من الحقائق النفسیة 

.والوجدانیة مونھ ابن بیئتھ ولم یرید الخروج عن ما ھو مألوف ومؤتلف



:Lion d’oranتحلیل أسد وھران 

مصطفي الطیب 2001أسد وھران 



في ى الكبرالشموخ واإلیباء وةبنظرإقدامھواقف على أسدتمثل ھذه المنحوتة 

وثوبھ وھیئتھ حیث مثل ھذه المنحوتة من قبل النحات الطیب في وضع بارز حیث اظھر 

في علو واضع علیھ قاعدة بارزة األسدمع أیدي الرأسمن التمثال و ھو األعلىالجزء 

.یطل من أفق أعلىوكأنھتحت قدمیھ لیظھر 

مین لعائلتھ ومجموعتھ ھنا جسد الفنان النحات أسد الغابة الحامي لحماه والحارس األ

منذ صغره شبل دائم التربع على أعلى مرتفع ، حیث جسد فاألسد. في وثوبًا مشابھ للواقع

لتجسید طابع داللي اوإنمستقرائي فالفكرة ھنا لیس للتزین بل االنحات ذلك في مشھد 

.التموضع ورمزي من حیث الفكرة و

لعل الجانب الرمزي والتعبیري الذي أستطاع النحات أن یجسده ھنا ھي لغة الجسد 

المتربع على عرش غابتھ ، حیث نالحظ أن النحات قد حاول تجسید الجسم األسدفي ھیئة 

.ق لیستقیم مع الظھرس والعنأمع وضع العنق وضد الر) الصدر(براز المقدمة إفي 

جسد عمق المشھد لیبرز حجم ومكانة الموقف والموضع حیث أجاد الحالةفي ھذه 

ووضع أرجلھ الخلفیة بارزة للخلف لیدل عل ھیئة الحارس األسدفي جسم اإلطالةلغة 

.األمرتطلب المستعد لیدافع عن حماه وقت ما

جدانیة ذو بعد حسي یحمل ولقد أستلھم النحات لھذا العمل والذي ینم عن فكرة

رموزًا ومعاني فخطوط بناء العمل المنحوت مصاغة بسمات الواقع من حیث خطوط 

المنحوتھ لتحمل المعنى في الواقع   





2001الطیب مصطفىdockerالحمال 
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