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 ىداء إ
أىدي ىذا العمل المتواضع الى والدي الى روح أمي إلى أخواتي 
اخوتي كل بإسمو الى زوجتي ورفيقة دربي الى ابنايا ساجد عبد 

الرحمان وآالء الرحمان الى عمتي وابناء اختي برىان ودعاء والى 
االستاذ المشرف إبراىيم عبد الصدوق والى زميمي في ىذا البحث 

مرشدي حمزة تريكي الى عبد الباسط حميدة زميل  زالط توفيق الى
 دراستي الى اخي الوفي شريف صادلي ومامش عبد الحق

لى وا اليك يامن أحمل اسمك بكل فخراىدي ىذا العمل المتواضع 
 جنتي في الدنيا والدتي العزيزة

 نجاز ىذا العمل من قريب او بعيدوالى كل من ساىم في إ
 
 
 
 
 
 



 شكر
من خالل ىذه االسطر اتقدم بالشكر الى معمم االنسانية أشكر 

العمي العميم عمى نعمة العقل ونعمة العمم وااليمان وأصمي وأسمم 
عمى ىادي البشرية محمد األمين كما أتقدم بالشكر الجزيل الى كل 

من أعمى اليرم  -مستغانم-إطارات جامعة عبد الحميد بن باديس 
لشكر واالمتنان الى كل االساتذة الذين حتى أسفمو كما أتقدم با

 كانوا لنا سندا ودعما خالل مسيرتنا الدراسية 
وأخيرا اليمكنني التعبير عن مدى شكري وامتناني الى اسرتي وعمى 

حجم تحمميا لي خالل فترة دراستي وانشغالي في تحضير ىذا 
 العمل.

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
 



 مقدمة

 أ
 

 
ِفي َأمِّ ُصكَرٍة َما كـر اهلل تعالى االنساف بنعمة العقؿ كاتميا لو بحسف الخمؽ، اذ يقكؿ في محكـ تنزيمو  "

(، فالتركيبة الخمقية لالنساف جعمتو يككف محؿ ابداع حيث جعؿ الخالؽ في ىذه 8)االنفطار  "َشاَء َركََّبؾَ 
التركيبة المعقدة كالمنظمة في آف كاحد يكمؿ كؿ عضك منيا اآلخر كخرج ابداع ىذا المبجؿ ىي اناممو 

ا فكؽ قانكنو التي تصنع االبداع لتعبر بذلؾ عمى عديد طرؽ المحاكاة حيف يعـز الفناف اف ال يضع شيئ
الخاص كال فكؽ ذاتو الخاص، مف ىنا يتبيف لنا اف الفناف يريد اف يعبر عف فرديتو المبدعة كييرب مف 
صراع القكانيف الجمالية المعيكدة، كما اعتمد الفناف عمى ترجمة مكاضيعو الشخصية ىكذا اراد ايضا 

المجاؿ، كاف كنا في ىذا الحكار ىدفنا الفناف الجزائرم في فف التصكير اف يخطك بخطكاتو مبحرا في ىذا 
ال يتمثؿ في تقديـ عرض كامؿ كشامؿ لو بؿ فقط عبارة عف حكيصمة قابمة الف تعمؽ كتستكمؿ كالف 
تعارض كذلؾ، ال ريب اف البحث عما كاف عميو تاريخنا التصكيرم كما آؿ اليو انطالقا مف البنى 

خنا كفؾ طالسمو، اذ ىدفنا في ىذا المكجز ليس طمكح االجتماعية كاالقتصادية يفترض معرفة كافية بتاري
بؿ ربما أف يككف مرتكزا لدراسات أرقى مستقبمية، إف جزائرنا غنية منذ العصكر القديمة الغابرة بارثيا الفني 
مركرا بالرسكـ كالنقكش الرائعة لمطاسيمي، كما اف بالدنا كانت مشكمة طرقا تعبرىا االقكاـ كالحضارات 

مانية كفتكحات اسالمية، التي بقيت اثارىـ كبصماتيـ مطبكعة عمى الحجر االزلي كرسـك بيزنطية كرك 
جبؿ ازنجر الفريدة مف نكعيا في العالـ مف حيث العدد كالجكدة كالرسكـ الجدارية لمنطقة "كضياس" التي 

 اليمت بعض االعماؿ الفنية الحديثة كالفنكف التقميدية لالكراس كالجنكب كأبجدية اليقار.
كمف ىذا المنطمؽ فاف الفف التجريدم جزء مف ارثنا الثقافي كالذم يختزؿ االفكار كيشكميا بالكاف كيمتاز 
بقدرة الفناف عمى رسـ االشكاؿ التي يتخيميا سكاء مف الكاقع اك الخياؿ في شكؿ جديد ال يتشابو مع 

 آلتية:الشكؿ االصمي في الرسـ النيائي كلدراسة ىذا المكضكع نطرح االشكالية ا
دة خكفيما تكمف تأثيرات اعماؿ  - ما كاقع التجريد في الفف الجزائرم؟ -ماىي خصائص فف التجريد؟  -

 سياخـ عمى الفف التجريدم؟ا  ك 
معتمديف عمى خطة البحث التالية التي تضمنت مقدمة كثالث فصكؿ كخاتمة، حيث تناكلنا في 

خصصناه الى دراسة فف التجريد المعاصر  الفصؿ األكؿ الفف الحديث كالتجريد كالفصؿ الثاني الذم
كاشكالية التمقي أما الفصؿ الثالث فقد قمنا بدراسة تحميمية العماؿ كؿ مف الفنانية إسياخـ كمحمد 

 خدة.
 كفي االخير ختمنا بحثنا بخاتمة فييا حكصمة لما كرد فيو تاركيف مجاال مفتكحا لمدراسة.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ولاأل الفصل 
 



 الفن الحديث والتجريد       الفصل األول                                                             

4 
 

 والتجريدالفن الحديث 
القرف الفنكف الحديثة أك الفف الحديث ىك مصطمح عاـ استخدـ لمداللة عمى اإلنتاج الفني منذ آكاخر 

 1.القرف العشريفعشر كحتى سبعينات  التاسع
، قدـ شاب 1867: ] في ربيع عاـ  "آالن باونيس"لتحديد مكعد بدء تاريخ الفف الحديث سنقدـ ما كتب 

فرفضت كما رفضت مئات ( صكرة إلى محكمي "الصالكف" بباريس، 1832-1883) ادوار مانيويدعى
رفع الفنانكف المرفكضكف الناقمكف التماسان إلى االنبراطكر نابكليكف الثالث، الذم رّجح اف  ،الصكر غيرىا

يككف ىناؾ شيء مف اإلجحاؼ في قرارات المحكميف كسمح بتنظيـ معرض خاص بالرسكـ كالمنحكتات 
نسب أالمرفكضة ؛ ُأطمؽ عميو "صالكف المرفكضات" الذم كاف نقطة تحكؿ في تاريخ الفف كتحدد بفضمو 

[ كلتحديد زمف بدء تكّضح ىذا الفف الحديث ال بد لنا مف ذكر ما كتب مكعد لبدء تاريخ الفف الحديث
: ] مف المتعارؼ عميو أف الفف الحديث يبدأ مع االنطباعية كاف لـ تتكضح منطمقاتو  "د.محمود أميز"

حرب العالمّية األكلى.[ كاف أىـ ال في بداية القرف العشريف،بؿ في السنكات العشر التي سبقت الإاالساسية 
مميزات الفف الحديث ىي حصكؿ الفناف عمى حريتو، كغياب كصاية فنانيف نظراء ليـ، كاالبتعاد عف 
سمطة الكنيسة، كالممكؾ كاألمراء، كالطبقة المييمنة اقتصاديان، كجياز الدكلة، كظيكر األساليب المختمفة 

ة كالجماعّية التي كانت كقبؿ "صالكف المرفكضات " حكران الخاصة بكؿ فناف، كتكالي المعارض الشخصيّ 
عمى معارض "الصالكف " المختمطة الكاسعة السنكّية. فظير العديد مف المدارس الفنّية المختمفة مثؿ 

 ...كالتجريدكالفف الحركيلبصريالفف ا، الباكىاكس، الدادائية، السريالية، يةالتعبير ، الكحشية، كاالنطباعية
ماصنؼ الفف الحديث في أسمكبيف أساسيف ىما التجريدم كالكاقعي ،كالتجريدم ىك كؿ مايتخمى عف "ك

الكاقعية ،يكد الباحث أف يذكر أف )التجريد( ىك الصفة العامة الشاممة لمناىج الرسـ الحديث بمعنى تحميؿ 
)المدرسة بػكالتي تمثمت بشكؿ خاص في ما عرؼ كتركيب المعطيات  الحسية في بنى )عقمية( قصديا 

 2.التجريدية("

 الفن التجريدي
عادة صياغتو برؤية فنية جديدة فييا تتجمى حس الفناف  كىك تجريد كؿ ما ىك محيط بنا عف كاقعو، كا 

ينيكا  بالمكف كالحركة كالخياؿ. ككؿ الفنانيف الذيف عالجكا االنطباعية كالتعبيرية كالرمزية نراىـ غالبان ما

                                                           
1
.222،ص2الدوليةللعلوموالتكنولوجيا،طد.عبداللطيفسلمان،الحركاتالفنيةالحديثة،الجامعة
2
.221المرجعنفسه،ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A
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الفف  :بول غوغانبأعماؿ فنية تجريدية، كحالة المدرسة التجريدية متقدمة بالفف في كقتنا الحالي مقكلة لػ 
أىـ الفنانيف:  ؛تجريد استخمصو مف الطبيعة بالتأمؿ أماميا كامعف التفكير جيدان بالخمؽ الناجـ عف ذلؾ

 .وندريانم-كاندنسكي -خوان ميرو
يمكف العثكر عمى جذكر الفف التجريدل لمقرف العشريف، في زخرفة المنسكجات كاألكانى التي ترجع إلى 

 1لقديمة. فنكف الثقافات ا
إذأف العالمات كالخطكط كاألشكاؿ اليندسية البسيطة المنقكشة، عمى سطكح األكانى الفخارية كالمنسكجات, 
كضمف رسـك الكيكؼ، ليا أغراضيا التزيينية كالرمزية ,كىى بالتأكيد تمثؿ مظيران مف مظاىرالفف 

لمقرف التاسع عشر، مثؿ التأثيرية كما بدأ تاريخ الفف التجريدل الحديث مع الحركات الطميعية •التجريدل. 
بعدىا، حيث أختزلت ىذه األنماط أىمية المكضكع في أعماؿ الفف.كتركز اإلبداع عمى عالـ العمؿ الفنى 

( مف 1868(برسمو لمكحة "صكرة شخصية لمكاتب إميؿ زكال")1883-1832ذاتو.إذ جردالفناف "مانيو")
و فييا ىك أف يعبر عف انطباعو، كأف يشعر برسميابأنو الظالؿ السكداءكمف العمؽ، كأصبح كؿ ما ييم

 ىك نفسو كليس غيره. 
( كىك يقصد 1910(صاحب أكؿ لكحة تجريدية بالمفيـك الحديث )1944-1866")كاندنسكىيعتبر"

 (أف يمثؿ الفف العالـ الركحى)الالمرئى(في مقابؿ العالـ المرئى. 1912بنظريتة حكؿ"الركحية في الفف")
كيالحظ ، ف فييااأللكاف مثؿ أنغاـ مكسيقية( لػكاندنسكى فقد استعمؿ الفنا1911")4"تككيف رقـ أما لكحة 

كرغـ المدل البعيد في اإلتجاه التجريدل ، الرؤيكل الذم ميز تجربة الفناف–ىنا كذلؾ النشاط الخيالى 
ف الفرساف يتصارعاف لمكحة ,فيمكف بتأممياالعثكر فييا عمى مصدر لممكضكع كمعناه، المتمثؿ في إثنيف م

بحيث تطكؼ األشكاؿ في فضاء غير ر؛ بالرماح عمى أرض جبمية, كخمفيما قمعة كسرب مف الطيك 
 2محدكد بمعالجة ارتجالية.

(فإنو لـ 1921( لكحة"تككيف باألصفر كاألزرؽ كاألحمر")1944-1872")موندريانكذلؾ عندما رسـ "
نما قصد  أف تمثؿ المعادؿ البصرل لمعنى التكازف التاـ لمثنائية يكف قصد برسميا شكالن ىندسيا بحتان.كا 

 المتكاممة, كفكرة كجكدية، كقداكتسب التعارض المشحكف بالعاطفة بعدان رمزيان مجردا.–المتضادة 
كيتضح في الفف التعبيرل التجريدل  ،كاف الفناف التجريدل يطكر شكالن مف الفف غير محاكيان كغير ركائيان 

ة, مبدأ العفكية ,حيث يتجنب الفناف التخطيط المسبؽ ,مثمما في لكحة الذم يتميز بالسيكل

                                                           
1
.211،ص2د.عبداللطيفسلمان،الحركاتالفنيةالحديثة،الجامعةالدوليةللعلوموالتكنولوجيا،ط
2
.211المرجعنفسه،ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%BA%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
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(إذ كاف يركز بأسمكبو ىذأعمى 1950")31( بعنكاف "رقـ 1956-1912")"جاكسون بولوكاألمريكي
 تصكير العكاطؼ، بدالن مف الكائنات.

 :ماىية التجريد
اتجاىات الفف فاف اصمو التجريد، كىك نتاج يمثؿ التجريد الفيـ االختزالي االصيؿ لمفف، فميما اختمفت 

انصيار االفكار االبداعية كعالقتيا الشكمية كالمكنية المحكمة، كاالصؿ بيف الجزء كالكؿ، كالتي تصنع 
 تكجيا محكـ التحميؿ كالربط كالتشكيؿ الفني المجرد كالذم يمثؿ تكجيا جديدا عما بدأ كتكرر.

ر في بداية القرف العشريف كتاكد في غترة ما بيف الحربيف كتكرس "كالفف التجريدم يمثؿ اتجاىا فنيا ظي
 1مف ثـ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بمغ القمة في بداية الخمسينيات"

يمثؿ التجريد البحث في الجكىر، االشياء كعمقيا كليس االكتفاء بالمدلكؿ الشكمي الظاىرم اك ارتباطو 
مظاىر الطبيعة، كانما يظير بعالقات محكمة ليا مدلكالت بصرية  بالمنطؽ الكاقع كاقترابو كبعده عف

كرائيا كاختمؼ بالتجريد معيار المقياس، فاالطبيعة مثمت معيارا لمتكجيات الفنية مف خالؿ العمؽ اك 
االصؿ الطبيعي ليذه التكجيات، اما التجريد فخمؽ معيارا يتمثؿ باف الفف مقياس لذاتو، كقد ميد لمتجريد 

التكعيبية، كالتي تمثمت احد مساراتيا بنظرة ىندسية لمطبيعة، تعكس مشيدا باشكاؿ ىندسية  بامتداد
مجردة، اخذت مف تحميؿ كربط باحكاـ لمعالقات اليندسية منتجة التجريد الجكىر دكف االبقاء عمى ماىك 

لتجريد تحرر مف دكف العمؽ مف زيادات، كيمثؿ فقدانيا تركيزا اكبر كاعمؽ لمجكىر المطمكب. كالفف في ا
التبعيات اك التبعات التقميدية، نحك البحث في اعماؽ المجيكؿ كالكشؼ عنو، كالقدرة عمى اثارة االنفعاؿ 
الداخمي كتحريؾ الكجداف بالتعبير الضمني مف عالقات تحميمية ترابطية محكمة، ترتبط بحساسية الفناف 

 بو.كانسانيتو كبالتالي تنسقؿ بحسو لتصبح جدكؿ عذبا خاصا 
"التجريد ىك اكثر انماط الفف الحديث صعكبة كيشير انصاره دائما الى اف المكسيقة ال تحاكي الطبيعة 
الكنيا تصؿ الى مشاعر المالييف كاف االشكاؿ المرئية يمكنيا بالمثؿ اف تتكجو الى احاسيسنا كتصؿ الى 

 2بدييتنا بحكـ الفطر"
تبعا لركح الفناف كخالصتو التجريدية المكجزة مف خالؿ  كيظير التجريد بشكؿ متعدد النزعات كالتكجيات،

شكؿ يكحي باشكاؿ متعددة كايحائات متنكعة تزيد الشكؿ ثراءا كىي: االحساس بعالقة مشتركة بيف 
االشكاؿ المكحدة تحت اطار الدائرة مثال )الشمس،ػ القمر، قرص دكاء، تفاحة...( كادخاليا في تاكيؿ 

                                                           
 ـ.1981اميز محمكد، الفف التشكيمي المعاصر، المثمث لمتصميـ كالطباعة كالنشر، بيركت  1
 .149ـ، ص2000، 1مختار العطار، افاؽ الفف التشكيمي عمى مشارؽ القرف الكاحد كالعشركف، دار الشركؽ،ط 2
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تعامؿ تحقيؽ لما ىك عكس اتجاه االفؽ )كالذم يمثؿ االنساف في مشيتو، كتشكيؿ لقاعدة ىندسية، فال
النخمة...الخ(، كىي حقيقة لمكجكد، كيمثؿ الخط االفقي بتكازنو كتحقيقو التجاه االفقي االرضي، يعبر عف 

فقا حقيقة الكجكد االخرل، فالعالقة بيف التعامد كاالفقية ىي خمؽ عالقة جدلية بيف حقيقتيف يتـ تجريده ك 
 لمنظرة كالعمؽ في الجكىر.

تتشكؿ المكحة التجريدية بالشكؿ كالمكف كالمضمكف، كتشكؿ القدرة عمى التفاعؿ بينيما كبيف كجداف المتمقي 
بمعيار قياسي مختمؼ، رافض الشكاؿ الكالسكية ذات المقياس الطبيعي، حيث يرل ىيجؿ انو مف غير 

يقدمو كؿ كاحد منيما لتكممة االخر فبدكف االكؿ الكجكد المنطقي الفصؿ بيف الشكؿ كالنضمكف كىذا لما 
 1لالخر كمف منظكره اليرقى الشكؿ الى المرتبة العميا اال عند اكتماؿ المكضكع.

فالتجريد مدخؿ لمبحث عف االبداع يفكؽ كحي تقميد الطبيعة، كيستطيع كؿ متذكؽ لمفف اف يتفاعؿ مع لغة 
 معادالتيا االكلى.التشكيؿ الفني التي تـ تبسيطيا الى 

كلمتجريد اتجاىات مذىبية مختمفة، تختمؼ في البداية كتنتيي بالتجريد، كلكؿ مف ىذه المذاىب ركاد كطابع 
مميز مغاير لغيره كاف تشابيت في بعض حاالتيا، فقد يككف مف الكضكح كااليجاز كالدقة ذكر مكندرياف 

ف في خطيما التجريدم، بيف التجريدية اليندسية ككاندنسكي كمرجعيتيما الفنية، كالمذاف يشكالف نقيضي
كالتجريدية التعبيرية، "ففي مكندرياف كجد الرسـ التجريدم لنفسو أما صارمة، أما أبكه اذا جاز ىذا القكؿ 
فقد كاف كاندنسكي فبينما تكخى االكؿ التكازنات اليندسية الدقيقة، تكخى الثاني االراجيح البيمكانية 

 2كالنار".
درياف ككاندنسكي تكجييف متناقضة في الفف كالفمسفة، يعكس كؿ منيما رؤيتو اتجاه فمسفة المادة يمثؿ مكن

كالركح كيعكد سبب اختيار مكندرياف كاندنسكي الى اف دراسة فنييما يقدـ صكرة كاضحة بمفيـك التجريد 
لى اف افكارىما تشكؿ اساسا في التصكير الغربي كالعالمة بيف الذاتية كالعالـ كبيف المادة كالركح بالضافة ا

 في التفكير المعمارم.
 يقكؿ مكندرياف: "اني ال أكد اف امثؿ االنساف كما ىك كائف، انما باالحرل كما ينبغي اف يككف"

يعتبر الفناف اليكلندم مكندرياف رائد لمحركة التجريدية اليندسية فقد بدأ كمصكر كذا سمات تاثيرية في 
ك فاف ككخ في اكلى لكحاتو التي تمثؿ مساره االكؿ حتى شكؿ لكحتو الثانية بداياتو بفناف ىمندم آخر ى

                                                           
 .28د.رمضاف بسطاجي، محمد غانـ، جماليات الفنكف كفمسفة تاريخ الفف عند ىيغؿ، ص 1
 .207، ص1982، بيركت:1دار الفكر لمطباعة كالنشر،ط اليكت، 2
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بسماتو المختمفة مف خطكط منحنية ممتكية، كالتي كانت تحمؿ في طياتيا الخافتة فكرة الشجرة كالتي 
 انتيت باقكاس متعددة في االعمى كاالسفؿ تمثؿ ايقاعا تجريديا مستكحى مف الشجرة باكراقيا كفركعيا.

مثؿ مكندرياف ابا لمفف التجريدم الرياضي الذم تمثؿ بالخطكط االفقية التي تمثؿ اجتماع حقيقتيف  لقد
 لمكجكد بيف خط االفؽ كالعمكدية التي تمثؿ قانكف الككف بتفاصيمو.

كلقد تاثر مكندرياف قمسقيا بافكار الفيمسكؼ الرياضي )شكمايكيرز(، الذم ركز عمى الفف الرمزم اليندسي 
" كقد فرانك لويد رايتلمبحث العالـ العقالني في كتاباتو، كالتي كانت افرازا ليا اعماؿ المعمارم " الرياضي

نظرت مجمكعة مكندرياف الفنية نحك العالـ الصافي بتكازناتيا بيف الفرد كالعالـ كتحرير الفف مف عبكدية 
بيف الفرد كالعالـ كحالة مدركة التقميد، بحثا عف فرد جديد يخمؽ الحالة االصمية لمكعي كىي: التكازف 

لمفردات الحياة، كالتحرر مف العقائد كالتقاليد الفردية كالتي تقؼ في طريؽ ىذا االدراؾ، كبالتالي اخرج 
مكندرياف لكحاتو مف االحاءات التقميدية، كسعى الى الكصكؿ الى عالـ الحقيقة الذم يكمف كراء الطبيعة، 

عف تعامؿ الخطكط االفقية كالراسية محققة التكازف بيف العالقات مف خالؿ التشكيؿ الخامس "النتائج 
 1الشكمية كالتعبير عف النقاء الجكىرم كعف الحقيقة الدائمة في الطبيعة".

كيتحقؽ عف الحقيقة لما كراء الطبيعة مف خالؿ اختزاؿ االشكاؿ الطبيعية المرئية الى مجمكعة مف 
خالؿ الخطكط كاالشكاؿ اليندسية كيحقؽ مفيكـ مكندرياف لمفف العالقات الرياضية التي يتـ تشكيميا مف 

 التجريدم الرياضي التالي:
فف مكندرياف يمثؿ حالة عدـ التميز بيف االنساف كالمادة، رفضا ذاتية االنساف كمرجعية كالخضكع لكاقع 

 االنساف المادم المفاىيـ الغيبية.
الرياضية التي تتحكـ في العالـ، فالغاية محددة  اف الجماؿ عند مكندرياف، يكمف في مجمكعة العالقات

لديو، كنقطة البدء ىي نقطة النياية، يث تشابيت الغاية كالكسيمة، فمكندرياف جعؿ العالـ المادم المركز 
كالمعيار، فقد رفض ذاتية االنساف، تشكؿ ذلؾ فنيا مف خالؿ العالقات الرياضية بيف االفقية كالعمكدية 

 2ر االتزاف، كتكتر الشحمة الديناميكية، اما االخرل، االفقية فميا طابع السككنية" "فالرأسية منيا تظي
تمثؿ المكحات الفنية لمكندرياف عالما خالص التجريد لإلشارات، مف خالؿ االقاعات العمكدية كاالفقية، 

كاالصفر  حتى خمت لكحاتو مف ام اشارات طبيعة، كقد اتبع كاقعا خالصا مف االلكاف االكلية كاالحمر
كاالزرؽ كاالسكد احيانا كاالشكاؿ ثابتة التشكيؿ كاالصؿ خاضعة لتاثير عاـ بشكؿ الكحدة الكمية، 

                                                           
 .149، ص1997، مصر، دار المعارؼ، 4في الفف الحديث، طعطية، محسف محمد، اتاىات  1
 .150-149المرجع نفسو، ص2
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فمكندرياف يقدـ دالة في عالـ المكحة المككف الشكاؿ ىندسية، كىذا الداؿ متطابؽ مع المدلكؿ المتمثؿ في 
صاصات الشكؿ كالمكف الطبيعييف مف البناء الرياضي الماكرائي، كيعتبر مكندرياف "اكؿ مف كشؼ عف اخت

حيث القدرة عمى استحضار حاالت مكضكعية لمشعكر كىك ما يعمؿ عمى اعتاـ طبيعة الكاقع المادم اك 
 1الكجكد الخالص" 

كيمكف تمخيص فف مكندرياف بانو يمثؿ عالما رياضيا يقدـ داال خالؿ لكحتو كالذم يتطابؽ مع المدلكؿ 
اكرائي، فالبداية كالنياية، فقدـ العالـ المادم عمى االنساف كرفض مرجعيتو المتمثؿ لمبناء الرياضي الم

فاصبحت لكحاتو تحقؽ االختزاؿ الرياضي عف البعيد عف الذاتية المتمقي كتبدك اعمالو كانيا نماذج لبيئة 
 2تتسـ بالنظاـ كاالنظباط كاالخكة بيف البشر"

 "عندما يتجاكز االنساف احساسات الفرح كااللـ كالرعب..." 
 :3كاندنسكي )الفن الروحي(-

لكاندنسكي رؤية جمالية منعزلة عف الطبيعة الزمنية كالمكانية لالشياء، فيرل اف تنتقي العالـ الظاىرم 
التجريدية عمى اساس تككف مف خالؿ قطع االرتباط بيف االنساف ككاقعو، فكاندنسكي بيف مرجعيتو الفنية 

اف االنساف ىك ركح العصر كانكار القيـ المعمارية العامة اطارا فكريا منظما لمعالـ، كانكار القيمة المطمقة 
 لاليماف الذم اسقط االنساف، كبالتالي قاالنساف ىك القيمة المعمارية المركزية مف خالؿ تجربتو الذاتية.

خصية كخياالتو، كاخذت مبيعا ميتافازيقيا، كصادرة مف العقؿ كاشتؽ كاندنسكي تشكيالتو مف خبراتو الش
 4الباطف كتكىماتو.

خرجت اعماؿ كاندنسكي بقكة مثيرة، غنية باأللكاف كاالشكاؿ كراء كاندنسكي اف ليا خصائص ركحية 
يمكف ادراكيا كقد "استخدـ المكف كالشكؿ ليس كعنصريف مكتفييف لحد ذاتيما كانما ليعبرا عف احاسيسو 

 5عف مشاعره الداخمية مف اجؿ تجسيد الكاقع الركحاني".ك 
كقد قصد كاندنسكي في فنو كفي تجاربو الفنية إلى اف الشكؿ كالمكف تحقؽ معنى مستقؿ عف معاناة 
االصمي في الطبيعة، بمعنى اف صياغة الفناف كتككيناتو تؤدم الى داللة يريدىا الفناف كبقصد الى 

في النظـ الشكمية لمكحتو، كالتباينات التصكيرية تحررت مف التشابو الشكمي معانييا المحددة كتحؿ رمكزا 
                                                           

 .149مرجع سابؽ، ص 1
 .150، ص2000، 1، دار الشركؽ، ط21مخطار العطار، افاؽ الفف التشكيمي عمى مشارؼ القرف2

3Kandinsky ,dusprirituel , dans la peinture en partialier , traduction par pierre volboudt , 1969 
 .148، ص2000، 1، دار الشركؽ،ط20مختار العطار، افاؽ الفف التشكيمي عمى مشارؼ القرف 4
 .144، ص1997، مصر، دار المعارؼ،4عطية، محسف محمد، اتجاىات في الفف الحديث، ط 5
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الطبيعي، فحزمة االلكاف كالخطكط كاالشكاؿ كالحركات تظير تضاد فيما بينيا تسبب في خمؽ انفعاليف 
كىي ما تشكؿ المحظة الدينامكية كىذه التباينات المتضادة ىي نتاج اخضاع العالـ المادم الحتمي الى 

 نظرة الذاتية باالنساف.ال
ىناؾ لالنساف كالعالـ عالقة جدلية، ىذه العالقة تظير كما ذكر بالتباينات كتعكس تمزقا كتخبطا يشكه 
الكاقع المادم، كىذا التصكير التبايني المتمزؽ يشكؿ بناء ايجابيا يخرج االنساف مف االنغماس في الكاقع، 

قيقة، الذم يكمف ما كراء العالـ االنساني المتسـ بالتخبط فالمضمكف اصبح شكال فيك نفاذ الى عالـ الح
 كالتيياف.

تمثؿ التجربة اإلنسانية الذاتية في فف کاندنسكي المركز كالمعيار، ك لتجربتو ىذه كعالمو المادم عالقة 
ف جدلية ثنائية متناقضة تتشكؿ فنيا مف خالؿ التباينات التصكيرية عاكسة التمزؽ كالتفتت، كتشكؿ حالة م

خضاع ىذا الكاقع لمنظرة الذاتية لإلنساف كىي التي تجعؿ مف الذاتية  الصراع إلخراج اإلنساف مف كاقعو، كا 
اإلنسانية حالة تكافؽ كانسجاـ مع حدكد كقكاعد فكرية تشكؿ نظاما سمككيا لإلنساف في التفكير كالعمؿ، أما 

دلكؿ اتفاقي محدد، كيترؾ التأكيؿ لمزاجية كاندنسكي فجعؿ اإلنساف القيمة كالمعيار فيك يقدـ داال بال م
 المتمقي النسبية.

في كتابو نظرات عمى الماضي:" يزداد يقيني يكما بعد يكـ بأف الرغبة الداخمية لمفناف،  كاندينسكييقكؿ 
يقكىيكما بعد يكـ في نظرم، حتى  1ىي التي تحدد الشكؿ، كاالنفصاؿ بيف مجاؿ الفف، كمجاؿ الطبيعة،

ت أف المكاضيع كانت تفسد أنني ألرل أف كال منيما منفصؿ تماـ االنفصاؿ عف اآلخر.. لقد عمم
 رسكمي.

أصبحت ألكاف کاندنسكي صارخة حارة، ككانت رسكمو عمى جانب مف الركح السديمية،  ۰۲۹۱كمنذ عاـ 
نزعة لمتعبير عف القكل الككنية، التي تتجاكز حدكد غير أف ىذا السديـ كاف يخضع لحتمية باطنية، كىي 

 .الفرد
: "نريد أف نعطي أسمكبا جديدة لنظرتنا إلى األشياء، نريد أف نصكر اإلدراؾ الداخمي كاندنسكييقكؿ 

منفصال عف الكاقع، أف نرسـ النفس البشرية في أعمؽ مشاعرىا، لقد كاف الكاقع يحكؿ بيننا كبيف ذلؾ ، 
أماـ المكضكع كىك مرغـ عمى أف يتقيد بو، كالحقيقة أف غاية الفف، ليست في تصكير كاف الرساـ يقؼ 

                                                           
ـ. ص المعطيو، محسف محمد:  2000الطبعة األكلى، مختار العطار، آفاؽ الفف التشكيمي عمى مشارؼ القرف الكاحد كالعشركف، دار الشركؽ، 1

 .144، ص 1997اتجاىات في الفف الحديث. الطبعة الرابعة. مصر: دار المعارؼ 
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األشياء ، بؿ في تصكير إدراكنا النفسي ليا، كال سبيؿ إلى ذلؾ إال إذا تكجينا إلى الداخؿ ، إذا صكرنا 
تكعيبية ال ترفض الزمف كما نحسو في أعماقنا، ال كما تمثمو لنا الحجكـ كاألبعاد في العالـ الخارجي إف ال

المكضكع، بؿ تحاكؿ أف تستخدـ عناصره الكاقعية كما ىي، كلذلؾ فإف التكعيبية تبقى مستعبدة لممكاف، 
 1كنحف نفخر بأف حركتنا تريد أف تصكر تعاقب الزمف الحي...

 )حكؿ ماىك ركحي في الفف (يقكؿ :يكضح كاندنسكي مذىبو التجريدم في كتابو 

البشرية، سكاء أكانت ألحانة أـ بناءة، أـ تصكيرة.. كفف التصكير ىك إبداع " الفف ىك مكسيقى النفس 
يخمؽ بو الخياؿ مف المكف رؤيا العالـ بأسره.. كاف الفنانكف، قديمة يرسمكف بضركرة خارجية، كانت 
األشياء تفرض عمييـ أف يرسمكىا، أما فف التصكير الحؽ فإنو يمجأ إلى اإلبداع بصكرة داخمية. إف ما 

رضو ىك اإليقاع النفسي، الذم نقؼ بو أماـ األشياء الجميمة، كقديما كاف الشاعر نكفاليس يقكؿ: إف يف
األثر الفني ىك صدل لمكسيقى الطبيعة كفف التصكير ىك الذم جعؿ المكسيقى الداخمية شيئا 

 2مممكسة..."

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .88صدقي اسماعيؿ، المرجع السابؽ، ص1
 .89، ص2011صدقي اسماعيؿ، مطالعات في الفف التشكيمي العالمي،  2
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 ثقافة الصورة :  -

لمصكرة ، يعني برصد الرؤل المختمفة المحيطة بالصكر ىي كؿ ما يمكف تخيمو مف آثر كانعكاس 
، كتعرؼ  1كدالالتيما كمعانييا كتأثيراتيا ، ككيفية النظر إلييا كرمز ك کكسيمة تكاصؿ ك كناقؿ لممعرفة

بأنيا منظكمة متكاممة مف رمكز كأشكاؿ كالعالقات كالمضاميف كالتشكيالت التي تحمؿ خبرات كرصيد 
بأنيا مجمكعة  أيضا كتعرؼ؛نامية كمتجددة ذاتية كدينامكية  ؼ بسماتيا كىيالشعكب الحضارم ، كتتص

مف الكفايات البصرية التي يمتمكيا اإلنساف بكاسطة الرؤية ، كفي نفس الكقتعف طريؽ دمج كتكامؿ بعض 
الخبرات الحسية األخرل ، كتطكير ىذه الكفايات يعتبر مف أساسيات التعمـ اإلنساني كعندما يتـ ىذا 

تطكير ، فإف الفرد المنقؼ بصريا يمكنو تميز كتفسير األحداث ، كالعناصر ، كالرمكز البصرية ، كالتي ال
، كمف خالؿ االستخداـ المبدع ىذه كاء كانت طبيعية أك مف صنع البشريقابميا يكميا في بيئتو ، س

: بأنيما  2الكطنية لمتربيةكتعرفيا الجمعية ؛ الكفايات ، يمكننا أف نتصؿ كبكفاءة مع بعضنا البعض 
المقدرة عمى فيـ النفس كالتعبير عنيا بداللة المكاد البصرية ، كعمى الربط بيف الصكر البصرية كالمعاني 

بأنيا : قدرة مكتسبة عمى (  ۰۲۹۹التي تختفي كراء ىذه الصكر . كيعرفيا ىينيش ك مكليندا كراسيؿ ) 
 مثؿ ىذه الرسائؿ .تفسير الرسائؿ البصرية بدقة ، كعمى إبداع 

 الثقافة : -

 الثقافة لغة : 

ىي مجمكعة مف االشكاؿ ك المظاىر لمجتمع معيف . تشمؿ عادات ، ممارسات ، قكاعد كمعايير كيفية 
 3العيش كالكجكد ، مف مالبس ، ديف ، طقكس ك قكاعد السمكؾ كالمعتقدات .

 الثقافة إصطالحا :

ىي مفيكـ شامؿ ككمي لممسميات كالعادات كالمعتقدات  والثقافة :، الفرد العممية الرفيعة المستكل حالة  
الركحية كالقيـ السمككية المميزة المجتمع ما ، كىناؾ مف يقسـ الثقافة إلى ثقافة اجتماعية كثقافة مادية 
 كثقافة فكرية كتشمؿ المعتقدات الدينية كالفكرية كالفنكف كتشمؿ كافة األنشطة اإلبداعية . كتتميز الشعكب
بثقافتيا ، كالثقافات مكتسبة بالمعايشة كالتعمـ ، فالفرد يتعمـ عاداتو كتقاليده كلغتو األصمية كقكاعد السمكؾ 

                                                           
1
.222،ص2،2009العياضيمحمد،الصورةوالصوت،ط
2
.77،ص2002غراب،الجمعيةالوطنيةللتربية،
3
.88لسانالعرب،تح:ابنايادوآخرون،ص
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االجتماعية معايشتو لمجتمعو كفي التاريخ المعاصر كنتيجة لتقدـ كتطكر كسائؿ االتصاؿ ، أخذت 
المية كالتبادؿ الثقافي في إطار مفاىيـ الثقافات في التمازج كالتقارب حتى تككف ما يعرؼ اآلف بالثقافة الع

 العكلمة . 

كالثقافة البصرية تعد جزء مف الثقافة العامة كىي مقدرة عمى فيـ النفس كالتعبير عنيا بداللة المكاد 
البصرية ، كالربط بيف الصكر البصرية كالمعاني التي تختفي كراء ىذه الصكر . كىي قدرة مكتسبة عمى 

 1ة بدقة ، كعمى إبداع مثؿ ىذه الرسائؿ ، كالقدرة عمى فيميا كاستخداميا .تفسير الرسائؿ البصري

 التذوق :  -٤

( الشئ مف باب قاؿ ذكقا كذك اقا ك بفتح الذاؿ كمذاقا كمذاقو أيضا ، كتذكقو ) ذاؽ التذوق في المغة :
ك مذاقة : اختبر  أم : ذاقو شيئا بعد شئ ، كأمر مستذاؽ أم : محرب معمـك ، كذاقو ذكقا كذكاقا كمذاقا

 طعمو ، كتذكقو : ذاقو مره بعد مره .

مصدر ذاؽ الشئ يذكقو ذكقا كذكاقا كمذاقا ، فالذكؽ كالمذاؽ يككناف مصدريف كيككناف طعما ،  والذوق :
، كىذا مف المجاز أف تستعمؿ الذكؽ كىك ما يتعمؽ  49( الدخاف :  يم  ر  يز الك  ز  الع   ت  ن  أ   ك  ن  إ   ق  ذ  ) 

 باألجساـ في المعاني .

شدة الحساسية لمقيـ الجمالية ، كالقدرة عمى االستجابة لألشياء في الفف أك  التذوق في االصطالح :
ييز الشئ القيـ . الطبيعة ك استنباطيا ك تمييزىا عف األشياء العادية كاألقؿ جماال ، كىك القدرة عمى تم

كىك حاسة معنكية يصدر عنيا انبساط النفس أك انقباضيا لدل النظر في أثر مف آثار العاطفة أك الفكر 
كىك نمط مف السمكؾ يتطمب في جكىره إصدار أحكاـ عمى قيمة شئ أك فكرة أك مكضكع مف الناحية 

 2الجمالية . 

العادم ، أك القدرة عمى استنباط كؿ ماىك جميؿ في كىك فعؿ كقدرة عمى التمييز بيف الشئ الجميؿ كالشئ 
الفف أك الطبيعة ، أك نمك حساسية الفرد ، بحيث يستطيع أف يستجيب ألنكاع مختمفة مف العالقات . 

 كالتذكؽ ممكة تمييز الجماؿ كالتمتع بو .

 أف كممة الذكؽ تعي استجابة الفرد استجابة جمالية لممؤثرات الخارجية . 
                                                           

1
.19،ص2محمدعبدو،الثقافةوالمجتمع،ط
2
.211،ص2الشفيع،التذوقوالجمال،ط
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ثة إلى تقريب صكرة القيـ الجمالية كالفنية كما تنطكم عميو مف مضمكف تربكم ) عقمي ك كترمي الباح 
كأف النقد يحتاج إلى ات المدرؾ البصرم كقيمتو الفنية انفعالي كميارم ( ، كالقدرة عمى االحساس بجمالي

كىك صفة  ،الففكييتـ بتشكيؿ السمكؾ اإلنساني جماليا كمعرفيا عف طريؽ  ،ة أرضية ثقافية متسعة كعميق
مف صفات اإلنساف الباحث عف القيمة فيما حكلو مف مدركات متجنبا ميكلو الشخصية ، كذات رؤية فنية 
كمية محايدة ، كمف صفات اإلنساف السكم الذم يشعر بالجماؿ في نفسو أكال كقدرة اهلل في خمقو في 

 أحسف تقكيـ .

 البصرية وعالقتيا بالتذوق  تعريف الثقافة -

أف النقافة البصرية في ضكء مفيكـ الثقافة ىي كؿ متكامؿ متشابؾ يتضمف المعارؼ كالمعتقدات كالفنكف  
كاألخالؽ كالقكانيف كالعادات ، ككؿ ما يؤىؿ اإلنساف ليككف عضكا في مجتمع كيبدك ذلؾ مف خالؿ 

و مف النقاط يذكرىا مظاىر الفنكف المختمفة . أم أف ما يثرم الذكؽ كيرتقي بو بصرية كنقدية ، مجمكع
 1غراب فيما يمي : 

 ثراء المعرفة كتنميتيا .  -1
 مكانة المعتقدات لدل المتذكؽ كالناقد .  -2
 مكانة الفنكف داخؿ المجتمع . -3
 اإلنسانية. كضع األخالؽ في التفاعالت  -   4

 القكانيف المنظمة لمحياة كالتي تجعؿ مف اإلنساف إنسانا خمقو اهلل في أحسف تقكيـ . -5
 المكركث كالعادات داخؿ المجتمع . مكانة -6
 أنظمة التفاعالت البشرية كتأثيرىا في الفف . -7

" أف الثقافة البصرية ىي نظاـ لظاىرة تنتقؿ بيسر كسيكلة كبيف الفئات اإلنسانية كتاريخ  يرى " ىوايت
 الثقافة ما ىك إال تاريخ اإلنساف عبر آالؼ السنيف .

لثقافية ىك امتداد الثقافات األجياؿ السابقة كتاريخيا الطكيؿ ، كتحدد كما تقدـ يؤكد أف اإلنساف بخبراتو ا 
قيمة كسعة ىذه الثقافة لدل الفرد كفقا القدرتو ككفاءتو في التفاعؿ االجتماعي . تعريؼ " کكف " الثقافة 

ؿ مف البصرية بأنيا محصمة كؿ التفاعالت كمدخالتيا كالتي يحياىا اإلنساف كالتي تنتقؿ إليو عبر األجيا

                                                           
1
.209-208،ص2،2002السيدغراب،الثقافةالبصرية،ط
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خالؿ قنكات مختمفة أىميا التعميـ بقنكاتو المقصكدة كغير المقصكدة كأنظمة التربية كأيديكلكجية 
المجتمعات كفمسفاتيما في الحياة . تعريؼ " بدم " الثقافة البصرية بأنيا نتاج تفاعالت المجتمع مف 

ف اكتساب الثقافة عممية معرفية .   أفكار كسمككيات كتفاعالت ، كا 

 ف مكتسب دائـ لمتثقيؼ بحكـ اکتسابو لممدركات كالمعمكمات كالخبرات خالؿ رحمتو الحياتية . كاإلنسا

 " : تحدث الثقافة مف خالؿ التفاعالت االجتماعية . تعريف " بارسونس

: يرل أف الثقافة ىي مجمكعة المعمكمات المنظمة التي تحقؽ سمات اجتماعية فريدة  تعريف " لنتون "
 لزماف .تختص بالمكاف كا

كىي منظكمة مستقمة عف  Superorganis" : يرل أف الثقافة عممية فكؽ عضكية  تعريف " کروبر 
اإلنساف كىي حقيقة تضع قكانينيما . تعريؼ " لينتكف " : يرل أف الثقافة البصرية ىي فف تنظيـ السمكؾ 

 الجمالي المكتسب .

 " : الثقافة البصرية تتككف مف جميع طرائؽ الحياة التي عبر عنيما اإلنساف في المجتمع  تعريف " نيممر
نساؽ معينة سكاء كانت سمككيات بيف األفراد  تعريف " المنتصر " : إف الثقافة البصرية عبارة عف أنظمة كا 

نية بدءا مف أك العناصر في الطبيعة ، كيتـ صير ذلؾ مف خالؿ المجتمع كأنظمة التفاعالت اإلنسا
 األسرة كمركرا باألنظمة السياسية كاالقتصادية كغيرىا . 

" عباس " يرل كؿ منيما أف الثقافة ىي كؿ ما أنتجتو الجماعات البشرية مف ماديات " ك تعريف " الحجاج
ك معنكيات كمف ثـ فإف الثقافة البصرية تشمؿ مكجيات السمكؾ اإلنساني ، كرقيو كتطكير ك تيذيب 

 البصرية كما يرتبط بيا مف مصادر في البيئة . المدركات

 1كيضيؼ غراب أف الثقافة تعد مؤشر لتحدد مستكل النقد كالذكؽ الفني كسعتو .

 .تيذيب كالصقؿ لممدركات البصرية ىي ال الثقافة لغة : 

ىي التطكر في األفكار كالخصائص الذىنية كالكجدانية كالممارسة كالسمكؾ األساليب الحياة .  واصطالحا :
 كالثقافة ىي كعاء يشمؿ كافة تفاعالت المجتمع كمككناتو ىي جزء مف الثقافة العامة العالمية .

                                                           
1
.220مرجعسابق،ص
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كمف أنظمة الثقافة ما يعرؼ بالثقافة البصرية فيما يتصؿ بالفنكف كالرمكز الحضارية في مفيـك الغرب 
تعني تراث اإلنسانيات اإلغريقية كالثقافة البصرية ىي ثقافة اإلنساف ، كىي فمسفة المجتمع . كالثقافة 

دد بإطار العقيدة كما تؤكده مف البصرية في المجتمع اإلسالمي ىي ثمرة الفكر كاإلبداع كالعطاء الذم يتح
ترجع إلى الفعؿ الالتيني  Cultureقيـ مصدرىا كتاب اهلل سبحانو كتعالى كىك القراف الكريـ . ككممة ثقافة 

Colere  يعني الزراعة أك التمجيد ، كمف استعماالتو أيضا الدرس أك التحصيؿ العممي ، فإف غاية
لجمالية كالعمؿ عمى إتحادىا ، كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ اكتساب التذكؽ كالنقد زراعة األفكار كاألحاسيس ا

المعرفة كالمدركات ذات الصبغة الجمالية . كيری " تايمكر " إف الثقافة ىي ذلؾ الكؿ المركب الذم 
يتضمف المعرفة كالعقيدة كالفف كاألخالؽ كالقدرات التي اكتسبيا اإلنساف باعتباره عضك في المجتمع . أما 

اف " فيرل إف الثقافة البصرية ىي تحريد مأخكذ مف السمكؾ اإلنساني المحسكس كلكنيا " بيتر ىكيجر 
ليست ىي السمكؾ ذاتو . كيذىب " تريؾ " بأف الثقافة ىي كؿ ما صنعو كحققو اإلنساف كأبدعو عقمو مف 

بصرم مظاىر في البيئة االجتماعية . كتعتبر النقافة ىي رصيد الفنكف البشرية الذم يدعـ الرصيد ال
كالجمالي لإلنساف مما سبؽ نمخص أف مايثرم الذكؽ كالنقد الفني كيرتقي بو بصرية يتمثؿ باستناده عمى 

 عدد مف المصادر كىي :

 مصادر الثقافة البصرية المكونة لخبرة الفرد : 

 التراث المكركث عبر األجياؿ .  -1
 التراكمات الفكرية كالفنية .  -2
 عاصرة . رصيد الحضارات كبخاصة الحضارة الم -3
 الذاتية الخصكصية لممو  - -4
 المتغيرات العالمية كالمحمية المعاشة . -5
 حركة الفكر كاألدب كالفف ، التي تجرم في الثقافة مجرل الدـ مف جسـ اإلنساف . -     6

 حركة الثقافة العالمية المتحركة . -    7

 الثقافات الكافدة كبخاصة في مجاؿ الفنكف كالتي تقكد إلى فتح آفاؽ جديدة مف الرؤية . -    8
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 :فن التجريد ئيات البصرية في ياالسم
عمى الرغـ مف أف السيمياء بدأت في المسانيات إال انيا قدمت دراسات كاسعة في مختمؼ العمكـ اإلنسانية 

ـ 1934عاـ حتى المؤتمر الدكلي الثامف في براغ عاـ كلكف ظؿ اىتماميا بالفنكف التشكيمية محدكد ك 
،كالذم قدـ فيو مككاركفكسي أكلى المحاكالت لدراسة الفف ككاقع سيمكلكجي ،كأيضا انفتاح ركالف بارت 
عمى شتى مجاالت الفف أكجد إطارا عاما جمع فيو مختمؼ المجاالت مف فنكف تشكيمية كفنكف 

المنيج السيميائي تبرز عدد مف المبادئ التي تأتي لعزؿ النص بصريةكمسرح كسينما،كعند التعامؿ مع 
 كاالرتكاز داخمو ك التخمص مف كؿ السياقات المحيطة بو.

فالمعنى ينتجو نص مستقؿ بذاتو كيمتمؾ دالالتو في انفصاؿ عف أم شيء آخر،كتأتي في مقابؿ المفارقة 
أيضا التبيف فيك منيج بنيكم قائـ  كتدؿ عمى حضكر الشيء في ذاتو ،كمف خصائص المنيج السيميائي

عمى العالقات المختمفة الداخمية المكجكدة بيف البنيات كالدكاؿ لمعناصر الداخمية لمنسؽ أك النظاـ ،كما أف 
المنيج السيمائي ييتـ بدراسة الكميات العامة التي مف خالليا يككف إنتاج النص ككيفية نشكئو كاختالفو 

ما ألعالقات التي تقكـ بيف العناصر، نا العنصر أك الكؿ بؿ الميـ  اسطحيا كظاىريا كليس الميـ ى
الصكرة في المنيج السيميائي فيي إما شيء محاكى أك شيء متعالؽ أك نظاـ عالقي ،كاألعماؿ التشكيمية 
 عادة ما تبدأ باأليقكنة ثـ تتحكؿ لمرمز بتجاكر العالقات كتراكبيا كيؤكد بكدلير عمى )إف المعرفة العادية

 .،إنيا معرفة رمزية ،فإف غاب الرمز غاب الفف (
كالرمز التشكيمي متطكر كمتغير عمى حسب رؤية الفناف ،كالعالمات الفنية كاألشكاؿ ك األلكاف كميا رمكز 
كىذه المنظكمة مف الرمكز المكلدة لمعالمات البد مف فؾ شفراتيا ليتسنى معرفة ماىيتيا األساسية ،كالشفرة 

ير لنص الرسالة المتعارؼ عميو جزئيا أك كميا بيف المرسؿ كالمتمقي كتميزىا بأف تككف ىي خصكصية التعب
متجددة كمتغيرة كمتحكلة،كيمكف قراءة العمؿ الفني بتحميؿ بناه الرئيسية ك العالقات بيف ىذه العناصر 

خطكط فبدراسة كالبنى كالكسائؿ التنظيمة لتعمقات العناصر مف تكرار ككحدة كتكازف كتنظيـ األلكاف كال
الشكؿ كبناه )الجانب التشكيمي(نصؿ لدراسة  المضمكف كدالالتو )الجانب الداللي (،كتككف الداللة إما 
معجمية مغمقة معتمدة عمى أنساؽ سابقة أك داللة منفتحة سيميائية ، كبدراسةالسطح البصرم لمعمؿ الفني 

كالخطية في قضاء العمؿ كالعالقات البينية ليا كاألشكاؿ كالمككنات كالعناصر البصرية كالمكنية كالشكمية 
كالتحميؿ العالمي ليانصؿ لشيء مف البعد الداللي لمعمؿ فالبنى الظاىرية مفتاح كمدخؿ لمبنى العميقة، 
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كلعؿ الدراسة السيميائية في المجاؿ التشكيمي بحاجة إلى الكثير مف األبحاث ك القراءات التطبيقية لجعؿ 
 1لقرءات النقدية التشكيمية أكثر منيجية كعمميةالقراءات التطبيقية ا
 الصورة التجريدية :

إف المركز المحرؾ لممدرسة "التكعيبية "في الرسـ ىك إعادة تككيف األشكاؿ المأخكذة مف العالـ الخارجي 
لمصمحة النظاـ كاإلدراؾ ،كغالبا ما يغزل عمى كفؽ ىذا اإلتجاه إلى رسكـ بيكاسك كبراؾ ألنيا تقكـ عمى 
إيجاد أسمكب جديد يستند إلى مقكلة"الشعكر بأف الككف المرئي ماىك إال تجريد لككف مكثؼ مطرد أك غابة 
مف العمميات المتشابكة كما صكره "كايتييد"...كاف الرساـ التكعيبي يؤمف بأف المكحة الفنية يجب أف ال 

 تككف مجرد تسجيؿ لمتفسير السطحي الذم تمحو العيف عف العالـ.
يد "ىك صكرة عف الكاقع كما يراه العقؿ البتسجيؿ الممحة الخاطئة التي تقدميا الصكرة التقميدية "كالتجر 

 فحسب ،بؿ تصكر الكاقع في طبيعتو الجكىرية كشيء معقد مستمر كمتشابؾ لمعالقات المركبة .
تأكيدالمنظـ فرساـ التجريدم يرسـ مايعرفو كمايشعر بو إضافة إلى ما يراه ،كىدفو األكؿ  في ذلؾ ىك ال

 لمحقيقة أف المكحة ىي ربط لمكاضع مختمفة بعضيا ببعض .
لقد حاكلت التكعيبية إعطاء التفسير الحقيقي لظاىرة التجريد عندما قدمت نماذجيا لتعميؿ ىذا اإلتجاه 
،كالمقكالت التي تريد تأكيدىا بأف لألشياء كجكىا مختمفة لمداللة ،ىناؾ شيء مرئي خمؼ الشيء المرئي 

 2.،كبمقكلة ميرلك بكنتي "إف المدلكالت ال مرئية

كيرل "سكنماكرس"إف الصكرة التجريدية ىي الكسيمة التي بفضميا يمكف تحكيؿ الكاقع إلى تعبير تشكيمي 
مف خالؿ عالقات محددة ،كىي إختراؽ ليذا الكاقع مف أجؿ اإلمساؾ بتركيبو الداخمي عف طريؽ إدراؾ 

إلشراؼ العقؿ ،حتى نستطيع بعد ذلؾ أف نعيد ىذه البنيات كىذه التآليؼ بنياتو التي يمكف إخضاعيا 
نفسيا في حقيقة مختمفة ىي حقيقة إختراؽ الطبيعة بكسائؿ الرؤية التشكيمية كتحطيـ تكازنيا اإلدراكي 

 3المنطقي .
ستقالؿ استنبطت أصال إلدراؾ أنكاع جديد ة مف نظـ إف البحث في الكاقع كلد الصكرة التجريدية كأساس كا 

التي دعاىا "ركالف بارت" "بفاعمية البنيكية "كىي محاكاة تـ تبنييا ال مف اجؿ نسخ الكاقع بتقميد جكىره بؿ 
                                                           

  20/05/2018،اإلطالع يـك  24/10/2014فيصؿ خالد الخديدم،السيميائية كالقراءات التشكيمية ،جريدة الجزيرة،نشريكـ  1
 http://www .al-jazirah.com/2014/20141024/ak4.htmالرابط: 

 (134،ص1987ينظربكينتي ،مكريس ميرلك:المرئي كالالمرئي، ترجمة سعاد محمد خضر،دار الشؤكف الثقافيةالعامة بغداد 2
 (147ـ،ص1981ينظر:أميزمحمكد،الفف التشكيمي المعاصر،التصكير ،دار المثمث لمطباعة كالنشر، بيركت ،3
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بجعمو مفيكما عف طريؽ مضاعفة كظائفو، كيقر "بارت" بأف عمؿ أصحاب البنيكية التحميمية الذيف 
ف أعماال فنية طبقا لمبادئ المستقمة يدرككف عالقات مجردة يشبو عمؿ الفنانيف المعاصريف الذيف يخمقك 

لمكحدة ،كاجراءاتيـ المتميزة ىي عبارة عف انتقاء لمتنظيـ حيث يتـ انتخاب كحدة ما مف الكاقع ، ليس 
لمجرد معناىا المتأصؿ بؿ ألنيا قادرة عمى الدخكؿ في عالقات حاسمة مع كحدات أخرل كىذا يستخرجيا 

عكس تنظيما مقصكدا كتككف النتيجة لمعممية التي تصبغ مف مضمكنيا المألكؼ كيضعيا في تنظيـ ي
 1.بمكجبيا المعاني عمى األشياء كليس عمى األشياء كصكرة لمظكاىر الخارجية كما ينظر الييا تقميديا

اف نمط الصكرة التجريدية يقكـ إذف عمى خمخمة " العييف" في خمية الشيء المرئي الكاقعي لتكليد عالقات 
 ر مرئية كتحفيز نظاـ اإلدراؾ لدل المتمقي عمى تغيير مساره.كمف ثـ تككينات غي

 أنواع الصور : 

أف ىناؾ تنكعات كتباينات ميمة في استخداـ ىذا المصطمح بعضيا يرتبط بالصكر اإلدراكية الخارجية أك 
اآللي الصكر العقمية الداخمية ، أك الصكر التي تجمع بيف الداخؿ كالخارج ، أك الصكرة بالمعنى التقني ك 

أك حتى الرقمي. كقد اختارت الباحثة ىذا التصنيؼ لشمكلو لمجمكعة كبيرة مف أنكاع الصكر كاالستفادة 
 2إلى أنكاع ىذه الصكر :إثراء البحث ، كيشير عبد الحميد منيا في

يعرفيا عبدالحميد بأنيا أكثر االستخدامات العيانية ) المممكسة المحسكسة (  الصورة البصرية : -١ 
لممصطمح . كيشير ىذا االستخداـ بشكؿ خاص إلى انعکاس مكضكع ما ، عمى مرآة ، أك عمى عدسات 
، أك غير ذلؾ مف األدكات البصرية كيجرم االمتداد باالستخداـ السابؽ فنتحدث عف الصكرة الشبكية التي 

لصكرة التقريبية لجسـ ما ينعكس عمى شبكية العيف عندما ينكسر الضكء عمى جياز اإلبصار بشكؿ ىي ا
 3مناسب .

 الصورة بوصفيا تعبيرا عن التمثيل العقمي لمخبرة الحسية أو إعادة إنتاج ليا . -٢

الثالثة  أف داخؿ محاؿ البنائية في عمـ النفس ، اعتبرت الصكرة أحد المككناتالى  كيشير عبدالحميد 
 ( حساسات كاالنفعاالت ) أك العكاطؼالفرعية لمكعي أك الشعكر ، ككاف المككناف اآلخراف ىما : اإل

                                                           
يب ،ترجمة ليكف يكسؼ كزميمو ،دار المأمكف لمترجمة كالنشر ،بغداد . ينظر ككرؾ،جاككب:المغة في األدب الحديث ، الحداثة كالتجر 1

 .(35-33ـ،ص1989
2
.222،ص2،2000د.عبدالحميد،الصورةوالصوت،ط
3
.20المرجعنفسه،ص
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ككانت تتـ معاممة الصكرة في سياؽ ىذا االستخداـ باعتبارىا تمثيال عقميا لخبرة حسية سابقة ، كيككف ىذا 
أقؿ حيكية مف الخبرة الحسية لكنيا تظؿ مع  التمثيؿ بمنزلة النسخة األخرل ليذه الخبرة ، كتعد ىذه النسخة

دراكيا بكصفيا مككنا مف مككنات الذاكرة الخاصة بيذه الخبرة ، كقد نقؿ ىذا  ذلؾ قابمة لمتعرؼ عمييا كا 
 1المعني الخاص ك استخداـ بعد ذلؾ في مجاؿ عمـ النفس المعرفي . 

بأنيا في درجة أعمى مف مجرد إعادة ) التي في الدماغ ( كما يعرفيا عبدالحميد  الصورة الذىنية -٣
البناء لمخبرة الحسية ، كمع تشابو ىذا االستخداـ مع كثير مف األفكار الشائعةحكؿ مفيكـ الصكرة الذىنية 

 أك العقمية فإف بعض التحذيرات يجب أف تكضع في الحسباف ىنا ، كمف أىميا ما يمي : 

األساسية ، فميس ىناؾ مايشبو عممية إسقاط إف الصكرة الذىنية ليست مجرد حرفية مف الخبرة - أ
شريحة مصكرة مصغرة عمى شاشة مف جياز عرض ، لكف ىذه الصكرة تككف مف قبيؿ الصكرة 
التي تبدك " كما لك كانت " ىي الصكرة األصمية ، كىذا يعني أف التفكير بالصكر ىك عممية 

ة لممشيد الخاص المكجكد في معرفية تنشط " كما لك كاف المرء يمتمؾ ) صكرة ذىنية ( مماثم
 العالـ الكاقعي .

إف الصكرة ينظر إلييا باعتبارىا تتضمف عمميات بناء كتركيب ، كىذا المعنى فإف الصكرة لـ يعد - ب
ينظر إلييا عمى أنيا نسخة مكررة ، فمثال ، يمكنؾ أف تتصكر حيكاف " كحيد القرف " كىكيقكد 

 نسخة لصكرة أك خبرة كاقعية رئيت مف قبؿ . دراجة بخارية ، كىي صكرة ال يمكف أف تككف 
إف الصكرة الذىنية ليست مقصكرة بالضركرة عمى التمثيالت البصرية ، مع أف ىذا النكع بالتأكيد  -ج

ىك أكثرىا شيكعا ، فمثال يمكف أف يقكـ المرء بتفصيؿ أك تنكيع معيف في صكرة سمعية أك في صكرة 
يف صكرة متعمقة بالتذكؽ بالفـ أك الشـ باألنؼ . كذكر لمسية ... إلخ . كتكجد لدل أفراد آخر 

 عبدالحميدأف ريتشاردسكف عرؼ الصكر العقمية بانيا :

 كؿ ىذه الخبرات شبو الحسية أك شبو اإلدراكية التي :- أ
 نككف عمى كعي ذاتي بما ، كالتي :- ب

تنتج الحاالت الحسية أك تكجد بالنسبة إلينا في غياب تمؾ الشركط المنبية التي نعرفيا باعتبارىا  -ج
اإلدراكية األصمية المقابمة ليذه الصكر ، كالتي :يمكف أف نتكقع أف تترتب عمييا آثار ك نتائج مختمفة عف 

 اآلثار كالنتائج المترتبة عمى الخبرات الحسية كاإلدراكية المقابمة أك المماثمة ليا .
                                                           

1
.22مرجعسابق،ص
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شير عبدالحميد أف مايرتبط في الدراسات كاألخر كىذا المعف مف معاني الصكر ، كي صورة الذات - 4
االجتماعية كالنقدية باإلتجاه العاـ نحك بعض المؤسسات أك األفراد ) صكرتي الذىنية ( الصكرة التي تشير 
إلى االتجاه العاـ نحك بعض المؤسسات أك األفراد كىذا المعنى مف معاني الصكر ىك ما يرتبط بما يسمى 

كالنقدية باسـ : صكرة الذات ك صكرة اآلخر ، صكرتي الذىنية عف النفس  اآلف في الدراسات االجتماعية
 الفردية كالجماعية كصكرني عف اآلخر كصكرة اآلخر عني ... إلخ 

) صكر ايضا ( بكؿ ما تشتمؿ عميو ىذه األحالـ مف تكثيؼ لألزمنة كاألمكنة  عناصر األحالم -5
 كاألشخاص كاألحداث .

ير ىذا المصطمح كما عرفو عبدالحميد إلى نشاط غير محككـ أك غير كيش : Fantasyلتخييل ا -6 
متحكـ فيو ، أك ال يمكف تكجييو بكاسطة الفرد الذم ينغمس فيو كبديؿ لمكاقع ، كىك يرتبط بأحالـ اليقظة 
. كيفضؿ بعض الباحثيف التمييز بيف التخييؿ ك احالـ اليقظة باعتبار أف التخييؿ لو صفة ال شعكرية 

 أف أحالـ اليقظة ليا صفة شعكرية غالبة عمى صفاتيا الالشعكرية .غالبا ك 

: . يعرؼ عبدالحميد الخياؿ بأنو القدرة العقمية النشيطة عمى  Imaginary Imagesصور الخيال -۷
عادة التركيب  تككيف الصكر كالتصكرات الجديدة . كيشير ىذا المصطمح إلى عمميات الدمج كالتركيب كا 

رة الخاصة بالخبرات الماضية ككذلؾ الصكر التي يجرم تشكيميا كتككينيا خالؿ ذلؾ بيف مككنات الذاك
في ترکيبات جديدة . كالخياؿ إبداعي كبنائي ، كيتضمف كثيرا مف عمميات التنظيـ كالتحكيؿ العقمية 
كيشتمؿ عمى خطط خاصة بالمستقبؿ . كالخياؿ اإلبداعي يشتمؿ عمى منظكر زمف متفتح ، ىذا إذا 

"، فخالؿ النشاط الخيالي تمتزج صكر M . Rokeachميمتون رو کيتشمنا مصطمحات " استخد
كخبرات كتكقعات األزمنة الثالثة ) الماضي كالحاضر كالمستقبؿ ( ، كمف خالؿ ىذا االمتزاج ينتج ذلؾ 

 المركب الجديد ، الذم ىك المنتج الخيالي اإلبداعي المتميز .

يعرفيا عبدالحميد بأنيا تمؾ التي تتكلد لدينا إذا نظرنا مثال إلى :  After Imagesالصور الالحقة -۹
مربع أسكد مرسكـ عمى صفحة بيضاء ثـ حكلنا نظرنا بعيدا عنو ، فتبقى في أعيننا مربع أبيض لثكاف 
قميمة ، ىي الصكر التي تحدث عند حاسة اإلبصار بعد انتياء منبو حسي معيف ، كىك شكؿ ال يمكننا أف 

 ك نعدلو ، لكنو يمكف أف يككف مكضكعا إلدراكنا .نتحكـ فيو أ

بأنيا نكع مف الصكر الشبيية (  ۰۲۲۲:| يعرفيا ريد )  Eidetic Imagesالصور االرتسامية  -9
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باإلدرؾ كتختمؼ عف الصكر الالحقة مف خالؿ استمرارىا فترة أطكؿ ، كما أنيا ال تتطمب تركيز النظر 
ي الحاؿ فيالصكر الالحقة ، كيمكف أف تحدث مف خالؿ عالقتيا كاالنتباه المكثؼ کي تتككف مثمما ى

بنمط معقد مف التنبيو . ك تتعمؽ تفاصيميا الشديدة الحيكية أكثر بالزمف الحاضر في حيف تظؿ مرئية 
عمى سطح خارجي ) حدار ، شاشة....( مثمما يمكننا أف نطمب إلى مجمكعة أفراد أف ينظركا إلى 

ييـ مف خالؿ آلة عرض سينمائية أك جياز عرض كنطمب إلييـ النظر مجمكعة صكر ممكنة عرض عم
إلى تفاصيؿ الصكر ، كعندما نسأؿ ىؤالء أف يذكركا ما تبقي أماميـ أك عمى حاستيـ البصرية مف أشكاؿ 
كألكاف الصكر بعد استبعادىا ، يككف ما يذكركنو مف صكر كألكاف كأشكاؿ ممثال لمقدار الصكر 

ت ليـ إف مثؿ ىذه الصكر ىي األساس في ظاىرة الصكر المتحركة السينمائية . إنما االرتسامية التي حدث
أشبو باإلسقاطات المتكالدة عف المثيرات كليست نتاجات لمعقؿ المتنبو الكاعي ، كمف ثـ فيي يمكف أف تعد 

( في دراستو المبكرة  جانيشمادة مفيدة في التفكير لكنيا ليست نكعا مف التفكير . ككجد عالـ النفس ) 
% مف األطفاؿ لدييـ مثؿ ىذه الصكر كأقؿ مف ذلؾ بكثير مكجكدة لدل  40حكؿ ىذه الصكر أف 

كجد أف الصكر التي كاف يدركيا : W penfield( وايمدر بنفيمدالراشديف ، كفي دراسات العالـ ) 
د رأكىا كعرفكىا في الماضي المرضي أماميـ قد كصفكىا بأنيا تشبو مشاىد استرجاعية تذكرىـ بمشاىد ق

نيا ال تحضر عمى سبيؿ التذكر بؿ ما يشبو العكدة الفعمية لمحياة كالمعايشة في شكؿ حي داخؿ العقؿ ،  كا 
كىي ال تشبو األحالـ كال اليالكس ، فقد كانكا يدرككف األشياء عمى أنيا مكجكدة عمى نحك مباشر في 

دة ، أشياء يمكف استكشافيا عمى نحك نشط مثؿ لكحة البيئة ، ليا خاصية األشياء المكضكعة المكجك 
 مرسكمة أك منظر طبيعي .

: أنيما نكع التفكير المألكؼ لنا في الحياة اليكمية ، كقد  Memory Imagesصور الذاكرة -۰۱
يصاحب عمميات استدعاء األحداث مف الماضي أك عمميات التفكير التي تحدث اآلف في الحاضر ، أك 

أف صكر الذاكرة تتميز عف الصكرة الالحقة كالصكرة عبدالحميدقؼ في المستقبؿ . كيكضحاألحداث كالمكا
 االرتسامية بأنيا : 

 أكثر قبمية لمتحكـ اإلرادم كأكثر استمرارا مف الناحية الزمنية .- أ
كصكر الذاكرة عممية إعادة بناء  ؛كية بداخميا في عالقتيا بالكاقع يقؿ احتماؿ حدكث األخطاء اإلدرا -ب 

أك ابتعاث لإلدراكات التي حدثت في الماضي ، كغالبا ما يستخدـ األفراد صكر الذاكرة إلعادة جميع 
كقد تككف صكر الذاكرة خافتو ك بعيدة كباىتة تماما كقد تككف متمايزة ككاضحة إلى  ،التفاصيؿ المنسية 
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شكؿ خاص فإنيا تسمی بالصكر االرتسامية كاألشخاص ذكك حد كبير . كعندما تككف صكر الذاكرة حية ب
اإلمكانية االرتسامية المرتفعة غالبا ما يشار إلييـ باعتبارىـ يمتمككف ذاكرة فكتكغرافية . كالصكر 
االرتسامية أكثر شيكعا لدل األطفاؿ ، كىذه القدرة تضعؼ كثيرا مع بدايات المراىقة لدل أغمب الناس ، 

مع بعضيـ اآلخر ، ك كاف عالـ النفس المشيكر " تيتشر " أنو كاف يستطيع تذكر لكنيا تستمر قكية 
 1منيا بالكاقع .الكتب التي قرأىا مف خالؿ عممية تصكر بصرم متميزة

كدقيقة لصفحات ىذه الكتب كاألرقاميا. كذلؾ فإف الميندسيف المعمارييف كعمماء الرياضيات ك الراقصيف 
كف في كاقع األمر فعال مف عممية احتفاظيـ بصكرة ذاكرة حية في أذىانيـ. كالفنانيف ك الجكاسيس يستفيد

: أف تطكر الصكر الرقمية أدل في ثمانينيات القرف  The Digital Imagesالصورة الرقمية -۱۱
العشريف كتسعينياتو إلى تحكالت جذرية في معف الصكر في الثقافة اإلنسانية . كتختمؼ الصكر الرقمية 

، أك عمى األقؿ  Computer Generatedافية في أنيا صكرة مكلدة مف خالؿ الكمبيكتر عف الفكتكغر 
معززة بالكمبيكتر . كتستمد القيمة الخاصة بالصكرة الرقمية مف دكرىا كمعمكمة ، ككذلؾ مف تميزىا 

مكقع بكصفيا صكرا يسيؿ الكصكؿ إلييا ، كالتعامؿ معيا أك معالجتيا ، كتخزينيا في الكمبيكتر أك عمى 
عمى اإلنترنت أك إنزاليا ... ، كىكذا ، يمكننا أف نرل كيؼ أف كؿ حقبة زمنية خاصة بتكنكلكجيا الصكر 
دراكيا . كيشير عبد الحميد  قد أفرزت مجمكعة مختمفة مف المحاكاة التي يجرم مف خالليا تقييـ الصكر كا 

ىي الحاؿ في فف التصكير الزيتي أف الصكر في الفترة السابقة تعتمد عمى النسخ اآللي لمصكر ، كما 
صمية أك فريدة ، مثال كانت تكضع في مكاف خاص ، كتحصؿ عمى قيمتيا الثقافية مف ككنيا صكرة أ

 2.كاحدة في نسيجيا

مكاف   أما الصكر المنسكخة آليا فقد حصمت عمى قيمتيا مف خالؿ قابميتيا إلعادة اإلنتاج المكثؼ ، كا 
تكزيعيا بدرجة كبيرة ، ككذلؾ دكرىا في كسائؿ اإلعالـ الجماىيرية حيث إنما يمكنيا أف تنشر األفكار 

ذاعتيا . أما الصك  ر الرقمية كاالفتراضية كقنع المشاىديف ، كتعمؿ عمى تدكير األفكار السياسية كا 
فقدحصمت عمى قيمتيا مف خالؿ خصائص مثؿ سيكلة الكصكؿ إلييا كمطاكعتيا ، كالقيمة المعمكماتية 
المعطاة ليا . إف كؿ ىذه الصكر بمعانييا المختمفة مكجكدة معا في مجتمعاتنا اليـك ، لذا يسمى عصرنا 

 3بعصر الصكرة .
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ىي الصكر التي تمتقط بكاسطة آالت التصكير :Photography imageالصور الفوتوغرافية  -۰۹
المعركفة ، كقد تككف الصكر الفكتكغرافية صكرا ألشخاص أك مناظر طبيعية أك أشياء عادية يستخدميا 

، كيشير عبدالحميد أنو قد يتـ التالعب ببعض مككنات الصكر (۰اإلنساف في حياتو أك غير ذلؾ شكؿ )
 التزييؼ ، كمف ثـ اإليحاء بالصدؽ .الفكتكغرافية ألغراض خاصة بيدؼ 

 Moving imageيكضح عبدالحميد أنو ينطبؽ مصطمح الصكرة المتحركة  الصور المتحركة : -۱۱
عمى نحك مماثؿ بالنسبة إلى التميفزيكف كالسينما ، فالفكرة الخاصة برؤية فيمـ عمى شاشة التميفزيكف تبدك 
مقاربة لرؤيتو في قاعة عرض سينمائي . فإف طبيعة الخبرة الخاصة بصكرة الفيديك تختمؼ عف صكرة 

باىو كتكقعو ، التضاد بيف الفيمـ السينمائي بطرائؽ عدة تشتمؿ عمى ظركؼ منيا : ظركؼ المشاىد ، انت
النكر كالظممة أك الضكء كالعتمة ، كحجـ الشاشة كاستخداميا ، بؿ حتى في تتابع أك سرعة تتابع الحبكة 

 1.الدرامية

 Tvصور التميفزيون  -44.  
أما صكر متحركة لكنيا تحتاج ىنا إلى كقفة خاصة بسبب تأثيراتيا المذىمة . أدت التطكرات الكبيرة التي 

عمى محاؿ التميفزيكف مف حيث االبتكارات كالتسكيؽ ... إلخ إلى تحكيؿ التميفزيكف إلى أداة أكثر  طرأت
شخصية كأكثر تعددا في أىدافيا كأغراضيا . كيشير عبدالحميد إف القرارات الخاصة بالبرامج اآلف تقدـ 

دخؿ ...( ككذلؾ عمى أساس الخصائص الديمكجرافية الفردية ) مثؿ العمر ، المستكل التعميمي ال
الخصائص السيككلكجية ) القيـ ، كاالتجاىات كاآلراء كاالىتمامات ( لقد تكقفت برامج التميفزيكف عف أف 
تعكس السرد الثقافي العاـ ، أم لـ تعد آلية لمسرد المتماسؾ الضركرم أك الحيكم لمحفاظ عمى إحساس 

الذم أخذه التميفزيكف في البداية مف عاـ مشترؾ ، كىك إحساس كاف جزءا مف اإلرث  Ethosأخالقي 
السينما . كيظؿ االستثناء الكحيد ىنا متمثال في تمؾ الحاالت التي ما زالت يتجمع خالليا أفراد العائمة أك 

صور الواقع االفتراضي  - االىتماـ كالحزف األصدقاء حكؿ شاشة التميفزيكف حتى يتشارككا في البيجة ك 
Virtual reality : دالحميد بأنيا مصطمح صاغو عالـ الكمبيكتر جاردف النير يعرفيا عبJardon 

Lanier  لكصؼ الطريقة التي يشعر بيا مستخدمك الكمبيكتر بينما ىـ يعايشكف العكالـ التي يقـك
الكمبيكتر بتخميقيا في العمـ كفي ألعاب الكمبيكتر ، كالتي انتشرت منذ أكاخر ثمانينيات القرف العشريف 
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 1و حتى اآلف . كعبر تسعينيات
إف أنظمة العالـ االفتراضي تمزج بيف طرائؽ التصكير كالصكت كاألنظمة الحسية الخاصة بالكمبيكتر مف 

المباشرة مع  Feedbackأجؿ أف تضع جسد المستخدـ لمكمبيكتر في دائرة مف العائد أك التغذية الحيكية 
 ىذه التكنكلكجيا ذاتيا ، ككذلؾ مع العالـ الذم تقكـ ىذه التكنكلكجيا بمحاكاتو أك مماثمتو .

كمف الخصائص المميزة ألنظمة العالـ االفتراضي أنيا تطمؽ العناف لممشاىد ، أك تحرره مف كضعو  
يقة كحرة . ففي العالـ الخاص في الحيز المكاف المحدد مما يسمح لو باإلحساس بخبرة إدراكية طم

االفتراضي يمكف لممرء أف يختار القياـ بأنشطة ال يمكف أف يقكـ بيا في الكاقع الفعمي ، أف يقكد طائرة 
مثال ، أك غكاصة تحت البحر ، أف كثير مف الصكر البصرية نكع اآلف مف خالؿ اإلنترنت ، كعبر 

، ىذه الصكر ىي عناصر أساسية في الركايات  ألعاب الفيديك ، كاألقراص المدمجة ، كأسطكانات الميزر
التفاعمية التي يمكف مف خالليا اإلبحار لخمؽ مسارىـ الفردم الخاص عبر القصة الخاصة في ىذه المعبة 

 أك القرص . 

أنيا تتمثؿ في األعماؿ الفنية التشكيمية كالرسـ كالتصكير الممكف كغير ذلؾ  الصورة التشكيمية : -۱۱
ية التي ىي في جكىرىا صكرة . لقد طكرت المتاحؼ أساليبيا أيضا لمتعامؿ مع ىذه مف األعماؿ الفن

الحداثة فأصبحت ىناؾ أقراص مدمجة مكضكع عمييا جاليرىات ) قاعات عرض ( افتراضية مف خالليا 
يستطيع المشاىد أف يتحرؾ عبر الصكر المعركضة في المتحؼ مف خالؿ الكمبيكتر الخاص بو كما لك 

داخؿ المتحؼ نفسو ، كما يمكف لممرء أف يصمـ متحفو الخاص مف لكحات يختارىا كيضعيا كاف يجكؿ 
عمى حاسكبو الخاص . كلكف التفاعؿ مع المكحات األصمية الثابتة مازاؿ خبرة مستمرة كمتميزة مكجكدة في 

، كيذكر (۹حياة اإلنساف خالؿ تحديقو في قاعات العرض في األعماؿ الفنية التي ينتجيا الفناف شکؿ )
أف الصكر التي يشاىدىا المتمقكف لـ تعد مجرد صكر ، كلكنيا صكر (  ۹۲، ص ۹۱۱۱عبدالحميد )

تمثؿ الذكاء التكنكلكجي الذم قاـ بتحكيؿ طرائؽ الرؤية اإلنسانية ذاتيا مف األفراد إلى ما يشبو األقنعة 
حكؿ المشاىد مف التعامؿ " الميجنة حيث ال تكمف اليكية في مكاف أك مكضكع أك شخص بعينو . لقد ت

تمثيالت " لألحداث إلى التعامؿ مع " صكر " لألحداث ، أصبحت كأنيا ىي األحداث ، فصكرة محمد 
الدرة تعادؿ عممية القتؿ ذاتيا لو . لقد تحكؿ المشاىد مف التعامؿ مع محرد تمثيالت عقمية لممكضكعات 

ا كالذم يكشؾ أف يككف فعميا ، كاقعيا حقيقيا ، كاألشخاص كاألحداث إلى التعامؿ اإلدراكي البصرم معي
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كمع أف التكنكلكجيا ك الكسيط الخاص بالصكر يقكماف بالتكسط بيف الصكر كالمتمقي فإف فتاتالتحميؿ ، 
كالطرائؽ المألكفة اآلف في الحديث عف عكالـ الصكر ، تجعؿ عمميات الكساطة أك التكسط ىنا كما لك 

 كانت غير ميمة .

 ة في المغة والقرآن الكريم : مفيوم الصور 

: المصكر : مف أسماء اهلل  أننا عندما نطالع معاجـ المغة باحثيف عف معنى ) الصكرة ( ، فإننا نجد
، كىك الذم صكر جميع المكجكدات كرتبيا ، فأعطى كؿ شيء منيا صكرة خاصة كىيئة مفردة تعالى

بعض منيا ، تصكرت الشيء : تكىمت صكرتو ،  1يتميز بيا عمى اختالفيا ، كيكضح ابف منظكر
فتصكر لي ، قاؿ ابف األثير : الصكرة ترد في كالـ العرب عمى ظاىرىا ، كعمى معف حقيقة الشيء 
كىيئتو ، كعمى معنى صفتو ". كقريب مف ذلؾ ما جاء عند الفيكمي ، كالفيركزابادم ، كالمأخكذ مف معاني 

الصكرة ما : الشكؿ كالنكع ، كالصفة ، كالحقيقة . يقكؿ األصفيانيالصكرة في معاجـ المغة ، أنيا تعني 
 ينتقش بو األعياف ، كيتميز بيا غيرىا ، كذلؾ ضرباف :

أحدىما محسكس يدركو الخاصة كالعامة ، بؿ يدركو اإلنساف ككثير مف الحيكاف كصكرة اإلنساف  (1
 كالفرس الصقر بالمعاينة . 

كالثاني : معقكؿ پدر کو الخاصة دكف العامة ، كالصكرة التي اختص اإلنساف بما مف العقؿ ، (  (2
: فمادة الصكرة بمعنى الشكؿ ،  ) صبح (كالرؤية كالمعاني التي خص بيا شيء بشيء ، كيقكؿ 

 فصكرة الشجرة شكميا ، كصكرة المعنى لفظو ، كصكرة الفكرة صياغتيا . 
أننا نمحظ أف الصكرة تعني الخمؽ ، كاإلنجاد ك التشكيؿ ،  2ابن كثيركر ك مف كالـ أئمة التفسير ذ

لى فعؿ  لى ىذا أشار أحد الباحثيف بقكلو : لفظة ) الصكرة ( تشير إلى فعؿ التصكير كا  كالتركيب ، كا 
ف التركيب  التركيب ، كىما ال يقـك أحدىما دكف اآلخر بحيث يمكف القكؿ : إف التصكير تركيب ، كا 

ينحؿ إلييا ، كأف ىذه العناصر ذات عالقة فاعمة كمتفاعمة تثمر في النياية نشاطا  ذك عناصر
تصكيرية ما .. فمدلكؿ الصكرة ىك نشاط عناصر التركيب .."كالتصكير ليس أمرا جديدا أك مبتکر 

منذ أف  -في الفف التشكيمي " ، كليست الصكرة شيئا جديدا ، فإف الفف التشكيمي قائـ عمى الصكرة 
كلكف استخداـ الصكرة يختمؼ بيف فناف كفناف ، كما أف الفف التشكيمي يختمؼ  -حتى اليكـ  كجد
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أف دراسة الصكرة قد ترسخت في التراث   1عف الفف القديـ في استخدامو لمصكرة . كيشير عصفكر
مبحثا متكامال صدر عف الفكر العربي في تمثؿ الفف التشكيمي نشاط اجتماعيا كصناعة ماىرة كحمؿ 
عناصر المكحة الفنية ، ككازف بيف عناصرىا التصكيرية ، ثـ حمؿ بناءىا باإلشارة إلى مادتيا كما 
 يقع في ىذه المادة مف نقش ك تزييف ، كأشار إلى مصادرىا في الذىف ك جسد تأثيرىا في المتمقي .

 تعريف الصورة : 
 أف بعض القكاميس تعطي نحك عشرة تعريفات لكممة صكرة ، بدءا مف االشارة إلى عممية إعادة اإلنتاج 

لمشكؿ الخاص بإنساف أك بمكضكع معيف ، إلى اإلشارة إلى كؿ ما يظير عمى نحك خفي () أك النسخ
ى استخدامات كبخاصة إذا كاف غريبا أك غير متكقع ، كفيما بيف ىذيف المعنييف تشتمؿ التعريفات عم

خاصة لممصطمح في الفيزياء كالرياضيات كعمكـ الكمبيكتر كغيرىا . كما أف ىناؾ معاني عامة أخرل 
لممصطمح تحسد الخصائص المرتبطة بالصكر المرئية ككذلؾ الجكانب العقمية ، كالتي تشتمؿ عمى 

ابع الذم يتر کو شخص أك الكصؼ الحي ، االستعارة األدبية كالرمز األدبي ، كالرأم أك التصكر ، كالط
أف ميتشؿ ذكر كممة  دوبريمؤسسة ، كما تفسرىا أك تقدميا كسائؿ اإلعالـ الجماىيرية . كيشير 

،  ideologyأيديكلكجيا تمتد جذكرىا داخؿ مفيكـ الصكرة كالتفكير بالصكرة ، كقد جاءت كممة إيديكلكجيا 
في المغة اإلغريقية كىك فعؿ كثيرا ما  To seeالتي جاءت مف الفعؿ يرل  ideaكما قاؿ مف كممة فكرة 

كالتي ىي فكرة Visible imageأكالصكرة المرئية  eidolonكاف يتـ ربطو بالفكرة العامة حكؿ الصنـ 
 shapeأك المظير الخارجي  formجكىرية في البصريات كنظريات اإلدراؾ ، كيضيؼ أنو يعني الشكؿ 

لمجمكعة متفرقة نكعا مف الصكر التي تككف مكجكدة في عقؿ . كىكذا تككف األفكار ىي تشکيالت عقمية 
الفرد كعند مستكل نشاطو العقمي األيقكني أك المتعمؽ بالتفكير بالصكرة ، ىكذا ترتبط األيديكلكجيا بشكؿ 

كيضيؼ دكبرم أف األصؿ الالتيني ،أك بأخر بالصكر كالتفكير مف خالليا ، كما يؤكد شابيرك ذلؾ 
) صنـ ( فيي  Idoleكتعني القناع الشمعي  imagoىنو الشبح ، كعف معنإ simulacrumىلممعن

تعي خياؿ المكتي كشبحيـ ، كفيما بعد أصبحت تعي الصكرة كالصكرة الشخصية ،  eidolonمشتقة مف 
 .فالصكرة ىي الخياؿ كالظؿ 

 onar( أف ىذا االسـ ثالث معاف مترادفة ك متجاكرة : صكرة الحمـ )  ) جان بيير فرنانككما ذكر ذلؾ 
ىكذا يتسع المدل الخاص بالمصطمح ليتحرؾ بيف (  psyche)ك شبح الميت (phasma(، ك الشبح) 
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التمثيالت الخارجية كالتمثيالت الداخمية لألشياء كاألحداث كالمكضكعات كاألشخاص ، كبيف اإلنتاج أك 
نعكاس لجكانب التشابو إلى التفكير البصرم الخاص بفيـ العالـ مف خالؿ لغة الشكؿ ك القياـ بعممية ا

الصكرة كما قاؿ أرنمايـ . إف ماىك مشترؾ بيف جميع الصكر ىك ذلؾ المنطؽ اإلدراكي الذم يضميا معا 
ييئة أك ، كالذم تتككف مف خاللو ، ككذلؾ بالطبع الكمي المالـز ليا . يشير ريد أف معف الصكرة ىك ال

ترتيب األشياء ، كليس صكرة العمؿ الفني بأكثر مف ىيئتو كترتيب أجزائو أك جانبو المرئي ، فإننا سنجد 
شيئا طالما كانت ىناؾ ىيئة . كتتككف الصكر في جكىرىا مف أجزاء أك أقساـ مف الخبرة البصرية التي 

ىا ككلتر ليبرماف " الصكر المكجكدة في تحرم معالجتيا ، كيتـ التنسيؽ بينيا مف خالؿ عممية إدراكية سما
رؤكسنا ". إنما قصص تتضمف غالبا ماىك أكثر مف أقساميا المككنة ليا ، كىي تككف دائما في حالة 
نشاط كبحث عف المعيف ، كألف اإلبصار قد تطكر قبؿ المغة المفظية ، فإف الصكر ىي أشبو بالجزء 

كىي تمثؿ كذلؾ االرتدادات األكثر عمقا داخؿ أنفسنا ،  الطبيعي مف حاسة الكجكد األساسية الخاصة بنا
كالصكر كثيقة الصمة بالمدل الكمي لمخبرات كالتعبيرات اإلنسانية ، كىي تمتد مف المستكل الذم تقدمة 
الخبرات العممية إلى آفاؽ األساطير الرمزية كتحمياتيا . ليذا السبب فإف فيـ طبيعة الصكر كقكتيا يبدأ 

راكية ، لكنو ال ينتيي ، كذلؾ ، بتككف صكرة محردة حكؿ ذلؾ العالـ الذم تحممو في رؤكسنا بالعممية اإلد
كالتي تشير إلى التشابة  Iconإذف جذكرىا إلى الكممة اليكنانية القديمة أيقكنة  Image. تمتد كممة صكرة 

لقد لعبت ىذه الكممة في اإلنجميزية ، ك  Imageفي الالتينية ، ك  Imagoكالمحاكاة ، كالتي ترجمت إلى 
كدالالتيا دكرا ميما في فمسفة أفالطكف ، ككذلؾ في تأسيس كثير مف أنظمة التمثيؿ أك التمثؿ 

representation  لألفكار كالنشاطات في الغرب . كيمكف القكؿ أف الصكرة كاأليديكلكجيا قد شكال
المنزلة األيديكلكجية لمنشاط البصرم ،  األساس لمفمسفات الغربية األساسية الميتافيزيقية المتعارضة ، كأف

، لمتحظ باالنتباه الذم ىي جديرة بو . فعبر التطكر المركب عمى نحك محير  يكذلؾ النشاط المفظ
لمصطمح الصكرة قاـ االستخداـ المطيؼ أك الحميـ ليا ، أم استخداميا في السياقات كالدراسات الفنية 

مف الضركرم أف نضع في حسابنا الجكانب أك السياقات االجتماعية  كاألدبية كالجمالية كالتاريخية ...، أف
كالسياسية كالثقافية ، كنحف نتحدث عف الصكر في الخطاب النقدم المعاصر . كمصطمح الصكرة 
مصطمح مشتؽ مف كممة التينية تعني المحاكاة ، كتكجد معاف متقاربة كربما مترادفة مع ىذا المعنى نفسو 

ـ السيككلكجي مثؿ التشابو ، النسخ ، إعادة اإلنتاج أما في المغة العربية فإف كممة في المجاؿ االستخدا
صكرة تعني ىيئة الفعؿ أك األمر كصفتو ، كلعؿ المعيف األخير لمصكرة ىك الذم أدل إلى تنامي ىذه 

لنيتز  أف ىناؾ النظرة اإلزدرائية لمصكرة في الثقافة اإلسالمية كالتي ربطتيا بعبادة األكثاف . كقد رأم ستك 



 الفن الحديث والتجريد       الفصل األول                                                             

29 
 

 أربعة معاني لمصكرة أك الشكؿ كىي :

تنظيـ عناصر الكسيط المادم التي تتضميا الصكرة أك العمؿ ، كتحقؽ االرتباط المتبادؿ بينيا .  -1
أف الصكرة أك الشكؿ ينطكم عمى تنظيـ لمداللة التعبيرية . إذ أف تنظيـ التعبير ال يؤدم فقط  -2

 كرة أك العمؿ ، بؿ إنو يضفي عمى الصكرة كالعمؿ كحدة أيضا . إلى زيادة الداللة الفكرية لمص
كثيرا ما يستخدـ لفظ الصكرة أك الشكؿ لمداللة عمى نمط محدد مف التنظيـ ، يتصؼ بأنو  -3

 تقميدم ك معركؼ . 
أف الصكرة أك الشكؿ الجيد يجب أف تتكفر فييا عناصر كشركط تتظافر جميعا مف أجؿ جمب  -4

لإلنساف ، ذلؾ أف الصكرة الجيدة تتخذ قيمة جمالية ، كتعكس حيكية كقدرة عمى المتعة كالمسرة 
 مخاطبة المشاعر .

 مفيوم الصورة :
: مادة ) ص . ك. ر ( الصكرة في الشكؿ ، كالجمع صكر ، كقد صكره فتصكر ،  مفيوم الصورة لغة

 1كتصكرت الشيء تكىمت صكرتو ، فتصكر لي ، كالتصاكير : التماثيؿ . 
الصكرة ترد في لساف العرب )لغتيـ( عمى ظاىرىا ، كعمى معف حقيقة الشيء كىيئتو ، كعمى معي صفتو  
يقاؿ : صكرة الفعؿ كذا ككذا أم ىيئتو ، كصكرة كذا ككذا أم صفتو . أما التصكر فيك مركر الفكر 

بما يتصفحيا ، كأما بالصكرة الطبيعية التي سبؽ أف شاىدىا كانفعؿ كما ثـ اختزنيما في مخيمتو كمركره 
التصكير فيك إبراز الصكرة إلى الخارج بشكؿ فني ، فالتصؤر إذا عقمي أما التصكير فيك شكمي، إف 
التصكر ىك العالقة بيف الصكرة كالتصكير ، كأداتو الفكر فقط ، كأما التصكير فأداتو الفكر كالمساف كالمغة 

ىك تصكير شامؿ فيك تصكير بالمكف ، كتصكير  ك التصكير في القرآف الكريـ ، ليس تصكيرا شكميا بؿ
بالحركة كتصكير بالتخييؿ ، كما أنو تصكير بالنغمة تقكـ مقاـ المكف في التمثيؿ ، ككثيرا ما يشترؾ 
الكصؼ كالحكار ، كجرس الكممات ، كنغـ العبارات ، كمكسيقى السياؽ في إبراز صكرة مف الصكر . 

ة بأنيا : إبداع ذىني صرؼ ، كىي ال يمكف أف تنبثؽ مف : لفظة صكر  مفيوم الصورة في االصطالح
المقارنة ك إنما تنبثؽ مف الجمع بيف حقيقتيف كاقعيتيف تتفاكتاف في البعد قمة ككثرة ، كال يمكف إحداث 
صكرة المقارنة بيف حقيقتيف كاقعيتيف بعيدتيف لـ يدرؾ ما بينيما مف عالقات سكل العقؿ ، كىبو فالصكرة 

ني تعتمد أساسا عمى الخياؿ ، ك العقؿ كحده ىك الذم يدرؾ عالقاتيا . كترتبط الصكرة إذا إبداع ذى
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بالخياؿ ارتباطا كثيقا فبكاسطة فاعمية الخياؿ كنشاطو تنفذ الصكرة إلى مخيمة المتمقي فتنطبع فييا بشكؿ 
 1.  معيف كىيئة مخصكصة ، ناقمة إحساس الفناف تجاه األشياء ، كانفعالو بيا كتفاعمو معيا

: يمكف النظر إلى الصكرة الفنية عمى أنيا ىيئة بصرية ظاىرة ليا غاية كتحمؿ  الصورة البصرية -أ
كسائط أك مفردات أك رمكز معبرة بغرض تحقيؽ تمؾ الغاية أك اليدؼ ، كيمكف إدراكيا أك فيميا 

. .بطريقةمباشرة أك غير مباشرة أرتباطا بما تحممو مف قيـ كرمكز ليا دالالت حضارية كثقافية كتربكية 
عرفيا عبد الحميد كىي أكثر االستخدامات العيانية ) المممكسة المحسكسة ( لممصطمح . كيشير ىذا كي

االستخداـ بشكؿ خاص إلى انعکاس مكضكع ما ، عمى مرآة ، أك عمى عدسات ، أك غير ذلؾ مف 
رة األدكات البصرية كيجرم االمتداد باالستخداـ السابؽ فنتحدث عف الصكرة الشبكية التي ىي الصك 
 التقريبية لجسـ ما ينعكس عمى شبكية العيف عندما ينكسر الضكء عمى جياز اإلبصار بشكؿ مناسب .

: يفرؽ سارتر بيف الصكرة البصرية العقمية كبيف الصكرة المتخيمة ضمف مفيـك  الصورة المتخيمة -ب 
لمكجكد الذم تككف عميو  الكعي بيا ، فالصكرة البصرية حقيقة كاقعية بينما المتخيمة تككف عمى نحك مغاير

األشياء لعدـ كجكدىا كاقعيا بؿ كصكرة متخيمة كىي بيذا ظاىرة ذىنية كأسمكب أك أداء يقصد بما الكعي 
 2، مكضكعو التأممي كىي كعيا تخيمي دكف أف تككف كعيا في ذاتيا . 

ا المصطمح إلى الخياؿ ىك القدرة العقمية النشيطة عمى تككيف الصكر كالتصكرات الجديدة . كيشير ىذ
عادة التركيب بيف مككنات الذاكرة الخاصة بالخبرات الماضية ككذلؾ الصكر  عمميات الدمج كالتركيب كا 

كالخياؿ إبداعي كبنائي ، كيتضمف كثيرا مف ؛ نيا خالؿ ذلؾ في تركيبات جديدة التي يجرم تشكيميا كتككي
المستقبؿ . كالخياؿ اإلبداعي يشتمؿ عمى عمميات التنظيـ كالتحكيؿ العقمية ، كيشتمؿ عمى خطط خاصة ب

" ، فخالؿ  M . Rokeachميمتون رو کيتشمنظكر زمف متفتح ، ىذا إذا استخدمنا مصطمحات " 
كالحاضر كالمستقبؿ ( ، كمف  النشاط الخيالي تمتزج صكر كخبرات كتكقعات األزمنة الثالثة ) الماضي

 3خالؿ ىذا االمتزاج ينتج ذلؾ المركب الجديد ، الذم ىك المنتج الخيالي اإلبداعي المتميز . 

أنيما الناتج النيائي لالنطباعات الذاتية التي تتككف عند األفراد أك الجماعات بناء  الصورة الذىنية : -ج
ك نظاـ / دكلة ما أك منشأة أك منظمة ، كيمكف أف يككف عمى الخبرة المتاحة ليـ ، إزاء شخص معيف ، أ
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 ليا تأثير عمى حياة اإلنساف مف خالؿ االحتكاؾ بيا بطريقة مباشرة أك غير مباشرة .

 الثقافة من خالل الصورة الفنية :  -

مجاؿ أف الصكرة الفنية المعاصرة تسعى إلى تأكيد الثقافة مف خالؿ دراسة الفف ، كتعف الثقافة في ىذا ال
شمكؿ الخبرة ، بحيث إف المعرفة ، كالميارات كاالتجاىات ، كالمفاىيـ ، تتكامؿ كميا بعضيا مع بعض ك 
تنساؽ في كحدة تؤثر في سمكؾ اإلنساف كتحعؿ کو خبرة خاصة ، كطابعا فريدا . كالثقافة ال تقتصر عادة 

ماؿ الفنية ، ك مكاف العثكر عمييا عمى المعمكمات المنعزلة التي قد يحفظيا اإلنساف عف تاريخ بعض األع
نما الثقافة أكثر مف ذلؾ ، فيي تعف بكشؼ قيـ كمذب اإلنساف كتحعؿ  كاسـ صانعيا ، كما إلى ذلؾ . كا 
لو مبادئ ذات قيمة حينما يسمؾ كيتعامؿ مع غيره ، أك يتعامؿ مع الحياة ذاتيا في معيشتو ، في فرحو 

 1العريقة كالحديثة . كحزنو ، في أعياده ك مآتمو ، في تقاليده

كيذكر البسيكني أف الثقافة الفنية التي تسعى دراسة الفف إلى إكسابيا ، تسعى إلى التأثير في المتعمـ  
تأثيرشامال يؤثر عمى كجدانو ، كعمى عقمو ، كتصرفو ، في شتى عالقاتو بالحياة . كقديما كاف معممك 

بالميارات عمى اختالؼ أنكاعيا ، الفف ال يمتفتكف إال لجكدة النتائج ، كيصرفكف كقتا كثيرا لتخرج مميئة 
لكف في المحظات الحالية لـ تعد النتيجة إال جسـ عارضا مف البصيرة الفنية التي يككنيا الفرد في حياتو 
العممية فاألىـ مف النتيجة العابرة كيؼ يرل الفرد األشياء المحيطة حكلو ، كيؼ يحس بيا كيتذكقيا 

عيا مميـ ، يككف لو صدل في حياتو التي يعيشيا . قد يتأثر كيستمتع بما كيفسرىا تفسيرا فنيا مكضك 
المتعمـ عند فيمو لمسريالية بأف يدرؾ في حياتو أىمية لمخياؿ ، كالالشعكر ، كلألفكار المختبئة التي ال 
تحد سبيال إلى التحقيؽ ، كحيف ينظر إلى الصكرة الفنية التي قد تمكنو مف فؾ طالسميا بقدرتو الثقافية 

ذا لـ ينؿ حظو مف الحصيمة الثقافية فإنو  ،يفسر ما صنعو ىذا الفناف أك ذاؾ تفسيرا حسيا كاعياكتجعمو  كا 
قد ينظر إلى الصكر الفنية كاألعماؿ الفنية نظرة سطحية ، فالثقافة الفنية تعطي لو مفاىيـ صريحة 
مبسطة ، كاضحة مفسرة عند إدراكو ليا . فالثقافة الفنية إذا مف خالؿ دراسة الفف في التعميـ ىي التي 

شياء عمى أسس فنية كجمالية ، كمعرفة كاعية بالتقاليد الفنية التي نجح تمكف المتعمـ مف حسف تفسير األ
الفناف في إنتاجيا عبر العصكر كال يمكف ألم شخص ميما أكتي مف المكىبة أف يفسر الصكر ك 
األعماؿ الفنية ، كيستمتع بيا ، كيخكض تجربتيا ، ما لـ يكف قد كرث في أثناء نمكه كثيرا مف مقكمات 

كأصبحت جزء مف كيانو  أم : أنو ينظر إلى الصكرة الفنية التي أنتجيا شخص في ساعة برؤية التقاليد ، 
                                                           

1
.18-11،ص2981البيسونيمحمد،



 الفن الحديث والتجريد       الفصل األول                                                             

32 
 

 جمالية مزكدة بتجربة فنية آلالؼ السنيف .

لذلؾ ترل الباحثة إف الصكرة الفنية بحؽ ىي أداة الثقافة الفنية كحينما تنجح في رسالتيا فإنيا تؤكد تمؾ  
ذا فشمت فإنيا تنتج عا دات آلية مرتدة ترديدا حرفيا ، ال مكف المتمقي مف أنو يدرؾ مغزی الثقافة ، كا 

نتاجو الفني يخرج فاقدا لمصفات الذاتية المؤصمة التي كاف مف الممكف أف تعطي كيانا  حقيقي لمصكرة . كا 
 كقيمة لك ىضمت التقاليد .

 



 

 

 
 

 الفصل الثاني
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 تاريخ الفن التشكيمي في الجزائر :
 تمييد :

يعد الفف التشكيمي الجزائرم مف اىـ الممارسات االتصالية التي يمارسيا المبدعكف عمى اختالؼ تكجياتيـ 
 ككذا تككينيـ مف فنانيف عصامييف كاكاديميكف .

كقد كانت بداية الفف التشكيمي الجزائرم بجداريات " الطاسيمي " بدرجة اكلى باعتبارىا االصؿ ،مضافا 
الييا كما سبؽ ذكره مختمؼ الرمكز البربرية التشكيمية التي كانت ليا دالالت مختمفة في الكسط 

ؿ الجزائر كشرقيا كجنكبيا الستخداماتيا المكثفة في ذلؾ الكقت خاصة بشمااالجتماعي آنذاؾ نظرا 
،كعمى غرار الفف البربرم لعبت الفنكف االسالمية كعمى راسيا الزخرفة دكرا فاعال في كضع الكبير

ممارسات جديدة لبنية المحيط االجتماعي كصكال الى التأثر البالغ في الساحة الفنية لممدارس الفنية 
ـ كالذم انتشر مف خالؿ افتتاح  1920مية بالجزائر ،كىذا مف خالؿ تركيج فكر تشكيمي غربي سنة التشكي

 المدرسة الكطنية لمفنكف الجميمة كالتي كانت تحت ادارة بعض الفنانيف الفرنسييف كالغربييف .
بزنطية ككذا كقد كاف لمحضارات المتعاقبة بالجزائر عمى مر العصكر عمى غرار : الحضارة الركمانية كال

الكنداؿ االثر البالغ في تنمية الفكر الفني لدل المجتمع الجزائرم كخاصة فئة الفنانيف الذيف استميمكا مف 
 .ف الرسـ كالزخرفة ككذا المنمنماتىذه الحضارات افكارا ألعماليـ التشكيمية المختمفة عمى غرار النحت كف

ة ككذا الزخرفة االسالمية كفف المنمنمات عمى مكانتيـ كقد حافظ الفف البربرم المتمثؿ في الرمكز المحمي
ية لممجتمع الجزائرم كىك ما في الفف التشكيمي الجزائرم لما ليذه الفنكف مف دالالت متصمة بالقيـ الحضار 

ى لنا مف خالؿ مختمؼ الصناعات التقميدية كالشعبية التي القت كالزالت تالقي االىتماـ الكاسع لدل ئيترا
جزائرم خاصة فيما تعمؽ بجانب المالبس كالحمي كالمنسكجات كاالكاني الفخارية باختالؼ المتذكؽ ال

شة ككصكال لدل الطكارؽ كبني تشكيالتيا كمناطؽ انتاجيا بدءا مف بالد القبائؿ كاالكراس ككذا النمام
 .مزاب

 مراحل الفن التشكيمي بالجزائر :
ككؿ البمداف عرفت الجزائر حراكا تشكيميا كبيرا عبر الزمف ،لكف االمر المالحظ عمى سمات الفف 
التشكيمي الجزائرم ىك ميكالتو الكبيرة لمفنكف الغربية كالتقميد بصفة مع االىتماـ بالمكاضيع االستشراقية 

لمنمنمات نظرا ألصكليما عامة ك عدـ كجكد افكار جديدة عمى العمكـ ماعدا ما تعمؽ بفني الزخرفة كا
الفارسية كالتي طكرىا العرب لتحتضنيا بشكؿ خاص المدرسة الجزائرية الحديثة لممنمنمات ،كقد كانت 
ىناؾ عديد التيارات كالمذاىب التي كاف ليا الدكر البارز في تسجيؿ اكلى الخطكات الجدية لتحقيؽ بصمة 
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احؿ التي مر بيا الفف التشكيمي الجزائرم مع ابراز اىـ فنية جزائرية خالصة ،كسنتناكؿ فيما يمي ابرز المر 
اعالميا ككذا التيارات التي ارتبطت بيا افكارىـ كالتي عبرت عف ميكالت الفناف المختمفة عبر عديد 

 المراحؿ .
 ـ رسومات الطاسيمي وبدايات التشكيل في الجزائر :

ات التكتكنية خالؿ العصكر الجيكلكجية ما لقد عرفت منطقة الطاسيمي الكاقعة جنكب الجزائر عديد الحرك
انبثؽ عنو تضاريس مختمفة كاف لمعامؿ الطبيعي االثر الجمي في نحت معالميا كىك ما قسمو 

 . 1الجيكلكجيكف الى ثالثة اقساـ كاالتي : الطاسيمي الداخمي ،الطاسيمي الكسطي ك الطاسيمي الخارجي
تيا االنساف القديـ كىذا لما كاف ليا مف االثر الجمالي كقد شدت التضاريس الغريبة كالباىرة في تشكيال

ككذا االجتماعي الذم يحتاجو االنساف القديـ في حياتو االجتماعية كالتي امتازت بالقسكة ،فاتخذىا مسكنا 
لو حيث راح يبحث عف سبؿ التعبير بعدما تمكف مف التأقمـ بيف مختمؼ التضاريس كالعكامؿ المناخية 

بحث عف اساليب جديدة لمصيد كاالقامة ،كتكحي لنا االكتشافات التي مني بيا عمماء االثار كمف ىنا بدا ال
عف مدل تفكؽ " االنساف الماىر " كىي التسمية التي اطمقت عمى االنساف القديـ في تشكيؿ ابسط ادكات 

" كىي  الصيد كاعقدىا مف حيث التصميـ كالدقة عمى الكصكؿ الى اليدؼ خاصة ما تعمؽ " بالقكاطع
االدكات الحادة المخصصة لمصيد اك الحفر كقد مرت فنكف الطاسيمي بعديد المراحؿ التي نمخص ابرزىا 

 فيما يمي :
 ـ مرحمة الصيد : 

كقد تميزت ىذه المرحمة ببركز نقكشات ذات الكاف زاىية كحركات متناغمة تعبر عف كاقع حاؿ فترة الصيد 
قد جسدت النقكشات العديد مف الحيكانات االثيكبية العمالقة آنذاؾ ،كسميت ايضا "بمرحمة الجامكس" ك 

التي كانت تعيش بالجزائر كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ: الجامكس ،الفيؿ ,كحيد القرف , الزرافة كحتى 
 التمساح .

كباإلضافة الى الحيكانات المختمفة جسدت ىذه المرحمة مالمح االنساف البدائي الذم ظيرت عميو القكة مف 
خالؿ تجسيده في حجـ كبير اضافة الى شعره المسدكؿ كالذم ينـ عف مالمح اكركبية في مجممو مف 
خالؿ االلكاف المستخدمة كقد ظيرت اجساميـ مغطاة العكرة مع حمميـ لمختمؼ ادكات الصيد مثؿ 

 االقكاس ك الرماح الحجرية الرؤكس .
 

                                                           
 .69ص كزيد لخضر، الطاسيمي ازجر في ما قبؿ التاريخ ، كتاب غير منشكر .بف ب 1
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 مرحمة رعاة البقر :
لزاىية االلكاف كالتي كانت اكثر دقة كبمحتكل جديد يعبر عف مرحمة كقد اتسمت ىذه المرحمة بالنقكش ا

ثانية مف مراحؿ فف الطاسيمي ،كقد جسدت االنساف بحجـ متناسؽ عمى غرار المرحمة االكلى كالتي كاف 
 حجـ االنساف فييا كبيرا ،كحممت ىذه النقكش مظاىر الرعي ككذا االحتفاالت .

كالزاىية في تراكيب االشكاؿ حيث ظير تزكاجت االلكاف االحمر  كظير جميا استخداـ االلكاف النقية
االجكرم كاالخضر ككذا االصفر الحديدم كاالحمر مع الرسكمات الدقيقة خاصة مف حيث تفاصيؿ الجسـ 
فقد جاءت االجساد عريضة المنكبيف كطكيمة العضد مع راسي بيضكم الشكؿ مع باقي الجسـ ،كقد 

 تفاصيؿ الجسـ كالكجو إلى ثالث مجمكعات  اال كىي : قسمت األشكاؿ البشرية حسب 
 ( الجنس األثيكبي بأشكالو النحيفة كالمستطيمة.1
 ( الجنس األفريقي بشفتيو المنقمبتيف كشعره المجعد.2
 ( جنس البحر األبيض المتكسط بأنفو الطكيؿ كالحاد كالشفيف كالرقيقتيف .3

 مرحمة الخيول :
غيير في طريقة تصكير جسـ االنساف ككذا لباسو الذم بدل متغيرا كىك تميزت رسكمات ىذه المرحمة بت

مايدؿ عمى تطكر االنساف كاكتشافاتو المذىمة لمحيطو كتكظيفيا فيما يخص حياتو اليكمية بشكؿ دقيؽ 
 ،كقد جاء لباسيـ ضيقا عمى مستكل الخصر كمتسعا في االسفؿ فيما يشبو الى حد كبير شكؿ الجرس .

المرحمة كذلؾ ىك ابتعادىـ عف استعماؿ االقكاس كالرماح كمختمؼ ادكات الصيد االخرل كمما يميز ىذه 
كاستبداليا باألبكاؽ ككذا طقـ الخيكؿ كالجياد كاستخداـ العربات ثنائية العجالت ككذا استخداـ االلكاف 

 الترابية التي تعبر عف  كاقع المنطقة .
عض الجكانب منيا كفي جانب اخر استخدمت تقنية كقد جاءت األشكاؿ المرسكمة مصقكلة السطح في ب

 التنقيط ،كاصبحت اجساـ االنساف عبارة عف مثمثيف متقابميف ذات رؤكس مستديرة .
 مرحمة الجمال :

أعتبر الجمؿ منذ القدـ سفينة لمصحراء نظرا لتاقممو مع الكسط الذم نشأ فيو " الصحراء كفي ىذه المرحمة 
مف حيث الخطكط كاالشكاؿ كااللكاف ،كقد شكمت الجماؿ مكضكعا اساسيا جاءت الرسـك خالية مف الدقة 

 1في النقكش المكجكدة عمى الصخكر ،كجاءت االشكاؿ ذات قياسات صغيرة مقارنة مع باقي المراحؿ .
                                                           

1BENCHELAH (A.C.) et al. ; Fleurs du Sahara .Voyage ethnobotanique avec les Touaregs du Tasili ; Paris, 
2000, p.92. 
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كقد حافظ االنساف القديـ في ىذه المرحمة عمى طريقة تشكيؿ جسـ االنساف " مثمثيف متقابميف " الى جانب 
مختمؼ االسمحة مثؿ الرماح ككذا السكيف المتدلية مف عمى جانب خصر االنساف ،كجاءت االقكاس ك 

االشكاؿ الحيكانية اقؿ حيكية كحركة عف سابقتيا كىك ما مثؿ ما يمكف اف نطمؽ عميو مرحمة االنحطاط 
 في النقش عمى الصخكر ككذا جكانب الكيكؼ .

ي بالجزائر عمى يد االنساف القديـ ،كىي الرسكمات كقد كانت ىذه النقكش كاكلى اكتشافات لمفف التشكيم
التي استميـ منيا فيما بعد السكاف االصميكف " االمازيغ " رمكزىـ كايحاءاتيـ المختمفة ككذا مختمؼ 

 االشكاؿ التي حفمت بيا مختمؼ المظاىر الحياتية كالتي سنتطرؽ الييا فيما يمي .
 الفن التشكيمي البربري في الجزائر :

شؾ فيو اف لألمازيغ االثر البالغ في اثراء الساحة الفنية التشكيمية الجزائرية سكاء مف حيث كـ  مما ال
 الفنانيف اك المكاضيع المقدمة ككذا الدالالت المتضمنة في مختمؼ الرمكز المختمفة االلكاف كاالشكاؿ .

االمازيغ عمى مختمؼ تكزيعيـ كقد شكؿ مكضكع حماية اليكية قضية ذات ابعاد اجتماعية بالنسبة الى 
عمى مستكل الكطف ،اال اف الرمكز المكظفة كاحدة كالتي عبرت في مختمؼ المناطؽ عف نفس العناصر 

 المراد االشارة الييا مف خالؿ الشكؿ كالمكف المناسبيف كىك     ما يتالئـ مع المكضكع طبعا .
ذات نفس عميؽ حاممة لصيغ جمالية  كقد عالجت الفنكف البربرية الصكرة مف خالؿ اشكاؿ متعددة

معاصرة رغما عف قدميا مف نسخ ألشكاؿ تقترب الى حد ما مع العالمات كالحركؼ االمازيغية ،كجاءت 
الرمكز عمى مختمؼ االكاني الفخارية ككذا التشكيالت الفنية مستخدما في ذلؾ الكانا مختمفة كمستكحاة مف 

كالتي اختصت بيا صناعة لبرتقالي كاالزرؽ كاالخضر النمط المعيشي عمى غرار المكف االصفر كا
 1.الحمي

كعمى غرار الفنكف التشكيمية الصغرل عرفت نظيرتيا مف فنكف العمارة نفس التشكيالت كالتصاميـ 
كاختمفت مف منطقة الى اخرل لكنيا حافظت عمى االلكاف كاالشكاؿ المستخدمة كنمط امازيغي مميز 

ي المغرب العربي لتككف كشاىد عمى استمرارية الحفاظ عمى المكركث لمجزائر عمى غرار االمازيغ ف
 كاليكية األمازيغية في المنطقة .

كخالصة القكؿ ىنا اف الفف البربرم في الجزائر جاء كرده فعؿ طبيعية عمى حممة االضطياد التي قادتيا 
لممارس بطريقة غير مباشرة كال السمطات الفرنسية اباف االستعمار الفرنسي ككذا سياسة الييمنة كالتعريب ا

                                                           
كاليكية مف خالؿ اعماؿ الفناف الجزائرم ػ اسماعيؿ المطماطي ػ فف كثقافة بحث مف تقديـ االستاذة :نبيية بكزاخر،" الكتابة االمازيغية كجدؿ الذاكرة 1

 مجمة الكتركنية " دكف تاريخ "
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كالتي كاف ىدفيا األكؿ احياء  1981مقصكدة ،كالتي نكلد عنيا تأسيس " الحركة الثقافية االمازيغية " سنة 
 1الفف كالتراث داخؿ الكطف 

كما ال يخفى عمينا اف الفف التشكيمي الجزائرم قد مر بعديد المراحؿ خاصة في فترة العشرينيات أيف ظير 
لمكاجية حركتيف متكازيتيف في التشكيؿ داخؿ الكطف ،األكلى تمثمت في الحركة الشعبية التقميدية كالتي 

ة بالكجكد الغربي خاصة النشاط ظمت متمسكة بأصالتيا كتقاـك مف أجؿ البقاء ،فيما تطكرت األخرل متأثر 
 االستشراقي كىك ما سمح بميالد أفكار جديدة سمحت بترسيخ فف تشكيمي معاصر داخؿ الكطف . 

كفي ىذه الفترة عرؼ الفف التشكيمي منحى اخر مف حيث االبداع حيث دخؿ الرسـ المسندم لممراسـ كىك 
الفناف " عبد الحميـ ىمش " ك " ازكاكم ما يبرز التالحـ الكاضح ك التيار الغربي خاصة مع كؿ مف 

معمرم "، كىك التالحـ الذم جاء كخركج مف بكتقة المكاضيع السابقة كالتي تأثرت بالمكركث اإلسالمي 
لى ما ذلؾ   2كالحياة األندلسية كا 

ىذا كما يشدنا ىنا أف الساحة الفنية التشكيمية في الجزائر قد عرفت غيابا شبو كمي لمفنانيف الجزائرييف ك 
راجع لظركؼ الحرب طبعا ،حيث احتكر األكركبيكف كخاصة فئة المعمريف كالمستشرقيف التشكيؿ آنذاؾ 
،كعمى الرغـ مف ىذا فقد ظيرت إلى الكاجية عدة أسماء لفنانيف جزائرييف الذيف استطاعكا أف يفرضكا 

تسبا إلى المدرسة الكطنية لمستيـ الخاصة عمى الساحة الفنية إباف الفترة االستعمارية فمنيـ مف كاف من
لمفنكف الجميمة أك العصامييف الذيف تأثركا بالجك الفني ككذا معبريف عف خركجيـ عمى طاعة المنيج 

 3الغربي 
أما الفف التشكيمي الجزائرم ما بعد الثكرة فقد عرؼ تطكرا كبيرا مف خالؿ األفكار الجديدة لجممة الفنانيف 

خاصا بالجزائر بعيدا التكمؼ كالثرثرة التشكيمية بؿ جاءت التشكيالت الذيف جسدكا بأفكارىـ فنا جديدا 
 الجديدة كمدكنة حافظة كمتجددة لميكية التشكيمية الكطنية حيث حافظ جؿ الفنانيف عمى كحدة التشكيؿ .

فقد راكحت األعماؿ الفنية المعاصرة ما بيف الكاقعية جنبا الى جنب مع الحركة االنطباعية التي بدكرىا 
قت جذبا منقطع النظير لدل المتمقي ،باإلضافة إلى النزعة التجريدية التي كانت ليا المكانة الكبيرة لدل ال

فئة كبيرة مف التشكيمييف خاصة األكاديمييف كىذا راجع إلى التككيف الدقيؽ الذم تمقكه كىك ما مكنيـ مف 
منيا المتمقي خاصة المتمقي  إيصاؿ جممة اإليحاءات مف خالؿ مختمؼ األعماؿ التي كثيرا ما تمكف

                                                           
 . 58،ص 2016/2017شاكش اخكاف محمد،الحركة األمازيغية في الجزائر،شيادة ماستر، جامعة بسكرة1

،M,bouaibedallah" la penture par les mot"musée nationale des bouxert,Algérie1994 p 15-162 
 . 15 ، ص80  ك70 عشرية   الجزائرم  التشكيمي  الثقافة، الفف  كزارة3
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المتشبع بالفكر الفني عمى غرار المتمقي العادم الذم ال تزاؿ اليكة بينو كبيف فيـ العمؿ التجريدم كثيرة 
 كىذا راجع إلى عدة عكامؿ .

 النزعة التجريدية المعاصرة في الجزائر:
تب يتتّبع مسارات كتاريخ ضمف سياؽ األحداث التي تكممنا عنيا بدا ضركريَا تنظيـ ندكات كتأليؼ ك

الفنكف الجميمة الحديثة كالمعاصرة في الجزائر. كبحثنا ىذا يستيدؼ إحاطة الجميكر عمما بالفنانيف 
 .الجزائرييف كأعماليـ التي أنتجت منذ العشرينات في محاكلة لتكضيح تفاصيؿ كخصكصيات البمد

ىذه الفترة، فإف ما اخترنا عرضو، مرتبط  مع األخذ في االعتبار تداكؿ أربعة أجياؿ مف الفنانيف خالؿ
بشدة بالتساؤالت ك اإلشكاليات التي برزت خالؿ القرف نتيجة عالقة كدكر الثقافة األكركبية في الفف 

 .التشكيمي الجزائرم كمثاؿ أك نمكذج مف ناحية كالثقافة الشخصية كالعرقية لمفنانيف مف ناحية أخرل
-م متزامف  إلي حد االندماج، مع نمك فف النمنمة عمي يد محمد راسـ إف كاف نمك الفف التشكيمي الجزائر 

الذم لف نتطرؽ اليو في ىذا البحث فإف تبني مكاد الحداثة الفنية تتأكد مف محاكالت أعماؿ أزكاكم 
معمرم، عبد الحميد ىمش ك محمد تماـ ىؤالء الفنانكف ككنكا مكاد خاصة بيـ، مستكحية مف مذاىب فنية 

 .رية كالكحشية مثؿ التعبي
منذ عشرينات ىذا القرف كحتى بداية الخمسينات كتعتبر شخصية حداد فاطمة باية محي الديف التي لقبت 
بباية استفردت عف ىذا الجيؿ ، الذم نعتبره كأكؿ جيؿ، ك عرضت أعماليا في قاعة عرض يمو مقت في 

 1947سنة 
مكاقؼ جديدة مف بينيا عزميـ عمي تككيف  كمنذ ذلؾ الحيف، اخذ الفنانكف الشباب مف الجيؿ الثاني

جماليات تمخص ك تجمع ما بيف اإلرث العربي اإلسالمي ك الفف التجريدم األكركبي مف بيف ىؤالء محمد 
خدة، محمد إسياخـ، محمد لعيؿ ك مسمي شكرم، الذيف قدمكا إلي الجزائر المستقمة فنيا الجديد، تأكد ذلؾ 

كالتي دامت أبحاثيا ك تعابيرىا حتى  1967كشاـ أك مدرسة الرمز في بمشاركتيـ في تجمعات فنية مثؿ أ
 .الفترة األخيرة

السنكات التي تمت نياية حرب التحرير اظيرت بشكؿ ما انقطاع ثقافي مع المرحمة السابقة، فتجسدت 
إلي ضركرة التجديد في البنية اإلدارية، فأنشئت الجمعية الكطنية لمفف التشكيمي ك خصصت ىذه الييئة 

 .1963تنمية الحياة الفنية ك الثقافية عاـ 
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إف كاف اإلنتاج الفني خالؿ ىذه الفترة يحمؿ مالمح الفف الكاقعي االشتراكي أك مالمح الفف الشعبي كما 
يالحظ ذلؾ مف خالؿ اإلنجازات العمكمية، فإف ذلؾ لـ يمنع كجكد أك تكاجد فنانكف ذكم أبحاث شخصية 

 ماعيؿ صمصكـ ك مرتيناز .قكية المدل، مثؿ أبحاث إس
إف التغيير الذم تمى ذلؾ في بداية السبعينات ك الثمانينات خصكصا انبعث مف مدرسة الفنكف الجميمة 
نتيجة محاكالت االنقطاع مع محتكيات ك مككنات المكحة األكاديمية كما نرم ذلؾ في أعماؿ مالؾ صالح 

 ك ىالؿ زبير. 
الفنكف الجميمة سمح ليـ تككيف جيؿ لو كعي بيذه القضايا ك ذلؾ  ككف ىؤالء الفنانكف مدرسكف في مدرسة

رغـ االضطرابات التي عرفتيا الجزائر خالؿ التسعينات، فيناؾ نمك جديد منذ بعض السنكات، نالحظو 
 مع جمعية السباغيف التي يشترؾ فييا كريـ سرغكا ك عمار بكراس، الذيف قدمت أعماليـ في معارض عدة 

المقيمة بفرنسا ك حكرية  1ضركرة تقديـ فنانيف جزائرييف مف الميجر مثؿ سامطو بف يحيك اخيرا تبينت 
ك كذلؾ ،فنانكف كلدكا في الميجر، ك رغـ كثرتيـ، تـ اختيار زينب   1977نياتي المقيمة بمندف منذ 

األكركبية ك  سديره المكلكدة بباريس ك القاطنة بمندف، كأعماليا تستجكب صكرة المرأة في المخيمة الجماعية
 .العربية اإلسالمية

كبشكؿ جكىرم فإف تاريخ الفف التشكيمي الجزائرم يكحي تشابيا مع تاريخ بمداف أخرل عرفت أك عاشت 
كجكد استعمارم تخبط خاللو الفف ك الفنانكف في تناقضات ك إشكاليات ناتجة عف ذلؾ الكجكد ثـ عف 

 .الميراث الثقافي
لعرض شكؿ متعدد  -مع كؿ تناقضاىا كأىدافيا المختمؼ عمييا  –بالرغـ مف سعي ظاىرة العكلمة 

لمثقافات المحمية حكؿ العالـ، لـ يمنح الفف التشكيمي الجزائرم المكانة التي يستحقيا ألسباب عديدة ك 
متشابكة، ربما ابرزىا ما خمفتو مرحمة االستعمار مف عكائؽ فكرية جعمت بناء فف يحتكم ىكية ثقافية 

 .إلي االشتراؾ في عالـ الفف ك تساؤالتو، أمر صعبمحضة قابمة 
مف أعظـ التناقضات التي نعيشيا األف، تغير نظرة األكركبييف أنفسيـ إلي ىذه الفنكف صغيرة العمر مثؿ 
الفف التشكيمي الجزائرم نتيجة تغير نظرتيـ إلي فنيـ المحمي، الذم كاف قائما عمي فكرة إجبارية التطكر 

ي انتياء مرحمة الحداثة ك بداية مرحمة ما بعد الحداثة سمحت لمباحثيف األكركبييف أف الزمني أك التاريخ
 .يتقربكا كينفتحكا عمى تجارب أخرم شخصية كانت أك محمية

 
                                                           

1 DIWAN AL _ FEN، Djamila Flici_Guendil، ENAG/ANEP.P 80 . 
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 ـ مواضيع التجريد في الجزائر:
 كمف أىـ ما شيدتو الساحة الفنية الجزائرية بعد خركج االستعمار الفرنسي ، بعد ما كانت الحياة تكاد
تنعدـ في الساحة الفنية الجزائرية كمع معنكيات كتطمعات فنية محبطة لدل الفنانيف أستطاع البعض مف 
بيف أىـ الفنانيف الظيكر في الساحة الفنية الجزائرية كالذيف كانكا  في أياـ االستعمار كأياـ الثكرة التحريرية 

كانت كليدة الركح كالطمكح كالرغبة ،كىي  منشغميف بمحاربة العدك بمختمؼ الكسائؿ كخاصة بمكىبتيـ التي
كسيمة الرسـ كالتعبير الفني التشكيمي فأبدعكا كأخمصكا في عمميـ كتعبيرىـ عف مكاقفيـ كقد استطاعكا دعـ 
يصاؿ صداىا إلى المناطؽ الداخمية ككذلؾ البمداف المجاكرة كحتى ربكع  كمساندة اندالع الثكرة كتقكيتيا كا 

ماؿ الفنية في الجزائر كقتيا أعماؿ قكية ككثيرة فبدأت بالتحسف التدريجي كالمستمر العالـ ، فمـ تكف األع
خاصة بعد االستقالؿ ، فقد برز العديد مف الفنانيف في ىذه الفترة كحاكلكا إعادة الفف التشكيمي الجزائرم 

 ستعمار الفناف           إلى الكاجية كاستقطاب المعجبيف بو كالمشاىديف ، كمف بيف أىـ فناني حقبة ما بعد اال
 أمحمد إسياخم  :

نيا فترة ميمة مف تاريخ االستعمار الذم 1928كلد محمد إسياخـ بقرية "جناد" بالقبائؿ الكبرل سنة  ، كا 
كاف يحضر لذكراه المئكية كستككف الثالثينيات مناسبة لالستعمار الفرنسي لتدشيف سياسة جديدة لمفنكف 

الجزائر كقسنطينة كالتي ستصبح فيما بعد مدرسة الفنكف الجميمة بالجزائر ببناء مالحؽ جديدة بكىراف ك 
كجمعية الفنكف الجميمة ، الحافز لثقافة خاصة بالمستعمر كستككف ىذه المرحمة كذلؾ مرحمة بناء المدينة 

 األكربية التي أخذت مكقعيا في بمد اعتبر أنو قد تـ تيدئتو .
كلقد نشأ إسياخـ في ىذا المحيط السياسي كاالجتماعي المتغير بمدينة غميزاف حيث ارتاد المدرسة األىمية 

 1كنجح في نيؿ شيادة الدراسات في الفنكف الجميمة . 1947حتى سنة 
كبينما كاف يعالج قنبمة سرقيا مف معسكر أمريكي انفجرت القنبمة كقتمت شقيقتيف لو كأحد أقربائو      
حت ثالثة آخريف بينما بقي ىك في المستشفى سنتيف، خضع لثالث عمميات أدت إلى بتر ذراعو ، كجر 

كالمفارقة أنيا لـ تسبب عائؽ لو في مجاؿ الرسـ كالتعبير عف ميكلو كما في نفسو في المستشفى حيث 
 1945داء مف كاف يعالج ، كفي ذلؾ الكقت استعمؿ مكىبتو في الفف لرسـ صكرة قادة الحركة الكطنية ابت

 1947ككاف ذلؾ بمثابة إدراؾ مبكر لحقيقة الكضع كاالنتساب إلى الكفاح مف أجؿ الحرية كفي سنة 
ف ذلؾ يعتبر مؤشرا ىاما عمى التزامو  شارؾ بصفة منشط في التجمع األكؿ لمكشافة اإلسالمية بتممساف كا 

 سي الكطنيبالنضاؿ الكطني عندما نعمـ دكر ىذا التنظيـ في تككيف الكعي السيا
                                                           

 . 17،18جعفر ايناؿ ، اسياخاـ الكجو المنسي لمفناف ، ص1
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كمف بيف األحداث الكبرل ال إسياخـ لقائو مع الكاتب ياسيف الذم مثؿ بالنسبة لألدب الجزائرم ما كاف 
يمثمو يمثمو إسياخـ بالنسبة لمفف التشكيمي الجزائرم كلقد كانت بداية لصداقة متينة كمضطربة دامت أزيد 

قضية الثكرة التي سيدافعاف عنيا في كؿ مف ثالثيف سنة ، كستككف ليما نقطة مشتركة النضماميما إلى 
 1تراب أكربا.

اضيعو المستميمة مف محيطو كلقد اثر اندالع ثكرة التحرير الكطنية فيو تأثيرا مباشرا حيث كانت مك 
عرض  1955، فمما شارؾ لتمثيؿ الجزائر في الميرجاف العالمي لمشبيبة كالطالب بكارسك عاـ القريب

 لكحة "ماسح األحذية " التي عند قمبيا تمثؿ شابا جزائريا يحمؿ سالح .
كنشرت تصاكيره حكؿ التعذيب كالمنجزة  1958كقد بدأ برسـ المرأة كقت محاكمة جميمة بكحيرد سنة 

بالحبر الصيني في مجمة "محادثات عف األدب كالفنكف" كلقد تـ نسخيا لصالح جبية التحرير الكطني 
فأعتبر منذ تمؾ المحظة فكرة رسـ المرأة متعمقة بتذكره لجميمة بكحيرد ، كمنذ ذلؾ الحيف كىك  بألمانية

يتطرؽ لمكضكع المرأة كالتعذيب عمى حد قكلو ، ككاف ىذا المكضكع الذم شغؿ المساحة األكبر في 
نظرات الحزينة إنتاجو الفني الذم يربط بتاريخ بالده كؿ تمؾ النساء كاألميات المكاتي يتألمف ذكات ال

 كالمنتصبات كالحاضرات حضكرا صريحا كعنيدا في كجو المكحة .
كترسخ التصميـ كالحـز كالصرامة في فنو ، ككاف كفاحو ضد االضطياد كاالستعمار ك"الحقارة" مقابؿ 
تمجيد شجاعة الرجاؿ ، أصبحت أفكاره التي جير بيا بقكة كصخب كمبادئو التي تربى عمييا تدفع كتحدد 

عممو كالتي ىي في الكقت ذاتو ىي خصاؿ شخصية ، فيذا ما يفسر حدة الخط كالقصد كاندفاع  خصاؿ
 الريشة كلذع التعابير التشكيمية كاألحكاـ لديو .

كلقد كاف متصمبا ال يقر إال بالحقيقة كما أبدل صرامة معنكية جد كبيرة ، كندد عمننا بالذؿ ك كالظمـ ، 
أدت بشكؿ متناقض إلى كسب  4*8عداء كالرفض مف قبؿ معارضيوكىذا المكاقؼ التي أثارت ضده ال

عجاب كاحتراـ الذيف خالطكه ، كبما يحممو مف كبرياء جعمو يرفض جائزة الصميب البحرم الممنكحة مف  كا 
قبؿ كزارة الصحة الفرنسية لعممو في مجاؿ العالج العممي في عيادة البكرد لألمراض العقمية في سنة 

 2ـ .1959
 

                                                           
 .20محمد عبد الكريـ أكزغمة ، المرجع السابؽ ، ص  1
 .23المرجع نفسو ، ص 2

كىك مف مؤسسي  1948بقصنطينة ، نشر أكؿ مجمكعة شعرية بعنكاف "مناجات" داخؿ عالـ الصحافة سنة 1929*كاتب ياسيف ىك مف مكاليد 
 جريدة "الجزائر الجميكرية". 
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 ال الفنان بعد االستقالل :أعم    
 الصحافة :-أ    

التقى "كاتب ياسيف"* بالجزائر العاصمة حيث عمؿ كمييما في جريدة "الجزائر الجميكرية"  1962في سنة
كمع االستقالؿ كاف التصنيع كالمتمدرس مقصديف  1964حيث كظؼ فييا كرساـ ىزلي حتى سنة 

كمف التدابير التي اتخذكىا ألجؿ ذلؾ تكصيؿ الجميع  يساىماف في بمكغ كتحسيف األكضاع االجتماعية،
إلى قبكؿ كاالنفتاح عمى مياديف التعميـ كالثقافة كالفف ، لكف االستقالؿ كضع الفناف أماـ ظاىرة عايشتيا 
البمداف النامية التي اكتشفت في الكقت ذاتو أىمية الصكرة كصعكبة تفادم األنماط كالمراجع الثقافية 

 مستعمر .المكركثة عف ال
كبيذه الكتيرة تطكرت ثقافة جديدة قائمة عمى مفيـك التراث الذم سيعتمد كرمز لميكية المستردة أك 
المفركضة بمقاربتو التبسيطية أحيانا كمستبعدة الفف الناشئ ذا البعد العالمي  كىذا عمى األقؿ لمبدء في 

 1تطكير النشاط الفني الجزائرم .
كحماستو إال أف ظركؼ التكصؿ لمفف الحديث لـ تكف مجتمعة في الجزائر كرغـ كؿ نكايا إسياخـ كعزمو 

المتحررة منذ زمف قصير مف االستعمار، كبقى فف الرسـ فف نخبكم نحك جميكر غير مكترث ، فقد حاكؿ 
تجنب ىذه اإلشكالية االجتماعية المخيبة لما كاف يرجكه الفناف بنشاطو فالصحافة ابتداء مف السنكات 

ستقالؿ كتعتبر صكرة سامية لمفضاء السياسي فكانت رسكمو الثكرية لممجتمع المكافح فيذه األكلى لال
الرسكـ كفرت لو طريؽ الدعاية االجتماعية كالفرصة التي لـ يجدىا في فف الرسـ لتمبية الكظيفة 

 االجتماعية لمفف .
معمكمات متعمقة بإيديكلكجيا كلـ يكف ىـ إسياخـ التعبير عف شعكره كشخصيتو بؿ كاف يقكـ بدكر مراسؿ ال

 2عف مكاضيع لـ يختارىا في الغالب بنفسو.
كمف الكاضح ىنا أف  االنتساب إلى ىذه اإليديكلكجيا ينمك بالنسبة لمكثير مف المثقفيف كالمفكريف بالنسبة 

ب لمدة إلى تمؾ الحقبة ، كىذا عف الرغبة كاأليماف الحقيقيتيف برؤية قياـ عدالة اجتماعية حـر منيا الشع
طكيمة ، ككاف المثاؿ المتبني ىك االتحاد السكفييتي ، كستككف كؿ المصكر الرسمية قريبة جدا مف تمؾ 
األعماؿ ذات الطابع الممحمي كالمعالجة دكما بأسمكب قريبة مف المذىب الطبيعي الذم كاف معمكال بو في 

                                                           
 .30المرجع نفسو ، ص 1
 .1969ميـ مقداد، في جريدة المجاىد ، أبريؿ مقابمة لمفناف ، مع ح2
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ر ، إذ أف العالـ بأسره تقريبا الذم كرث ، كىذا ما أراد أسياخـ اعتماده بالجزائ1ذلؾ الكقت في تمؾ البمد 
ىذا النكع مف الصكر الذم أبصر النكر مع الثكرة الركسية كالتي أفضت إلى ميالد دكلة جديدة ككانت 

 أعماؿ أسياخـ  تأتي أكميا كذلؾ في الجزائر .
 الطوابع البريدية :-ب

الخيارات األساسية  لمسياسة المتبعة في بداية األمر كاف الطابع الفرنسي ىك المتداكؿ الذم يعكس 
كككسيمة دعاية لمنظاـ الحاكـ المعبرة عف التطمعات كاألىداؼ االيدكلكجيا كاالقتصادية كالثقافية لمبالد 
ككانت الطكابع تذكر بالسمطة الفرنسية عمى األرض الجزائرية ككاف أكؿ إصدار كطني رسميا ابتداء مف 

 لمبيع . أكؿ نكفمبر حيث عرضت سمسمة طكابع
كاف معظـ الكقت كانت تتـ االستعانة بفنانيف رساميف كمنمنميف يقدمكف اقتراحات تترجـ المكضكع كفؽ 
األسمكب التشكيمي كىذا يككف تبعا لذكريات تاريخية أك ما شابو ذلؾ ، ككاف االختيار في اغمب األحياف 

 2الكطني .يصب عمى فنانيف معركفيف لدل الجميكر بأعماليـ عف التراث الفني 
كمثؿ باقي الفنانيف ، صكر اسياخـ بناء عمى طمبات االحتفاء بذكرل األحداث التاريخية أك السياسية سكاء 

تـ انجاز ستة طكابع مف قبؿ اسياخـ كثالثة منيا  1983ك 1969كانت كطنية أك دكلية فبيف عامي 
 نسخة لكحاتو  ككانت تخص جميعا حدثا أك تاريخا محددا .

، حيث  1969جكيمية  19ألكؿ الذم يحتفؿ بإطالؽ الميرجاف اإلفريقي بالجزائر اصدر في إف الطابع ا
كاف مف أجمؿ الطكابع التي أنجزىا الرساـ ، كالذم احتكل عمى حدكد إفريقيا مدرجة بالبرطمة الشرسة 

 التي يشمؿ جانبيو السكداء بدكرىا كالغنية بالعناصر التشكيمية كالعالمات العرقية .
 

                                                           
 . 38المرجع السابؽ ذكره ، جعفر ايناؿ اسيخاـ الكجو المنسي فالفف التشكيمي الجزائرم، ص1
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ست ثالث طكابع لتكاريخ ىامة ، األكؿ لمذكرل السنكية العاشرة لممنظمة العربية لمعمؿ  كالثاني لذكرل ككر 

 1، كالثالث بمناسبة الذكرل السنكية العشريف لالستقالؿ . 1974السنكية العشريف الندالع الثكرة في عاـ 
 األوراق النقدية :-ج

ة إليصاؿ صكرة السمطة العمكمية كتعتبر الطكابع كالعممة إف الدكؿ تشترؾ معا في المجكء إلى تعابير مميز 
مف بيف الكسائؿ األكثر تجميا في استخداماتيا لجميع البمداف لنقؿ صكرة كطنية كرسالة ذات نفع جماعي 
ف الشخصيات كالمشاىد التاريخية كالمناظر  بالنسبة ألغمب الدكؿ التي تظير عمى الساحة الدكلية كا 

ا تنـ عف الطابع المميز ألنظمتيا المؤسسية  كتصكرىا عف المستقبؿ كنظرتيا الطبيعية التي تبرزى
 لمماضي .

كقد ظيرت بعد الثكرة في المخيمة الجماعية تمثيالت مجازية حمت محؿ تمؾ التي كرثيا االستعمار 
 الفرنسي عف ثكرتو بالذات .
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يا عمى المشركع االجتماعي فالنسبة إلسياخـ كاف األمر يتعمؽ بتمثؿ سمطة دكلة تطمعنا في تصميم
ثالث أكراؽ نقدية مف  1983ك 1970كالسياسي لمجميكرية الجزائرية ، حيث أنجز إسياخـ بيف عامي 

دج ، ككاف في عممو يخصص لكؿ كرقة مكرسة منطقة بمكف خاص سائدا ، كصممت كرقة 05صنؼ
سمر الفاتح ، كالذم يالمس دج بمكف متكرد اصطبغ باأل10د ج كالتي لـ تعد متداكلة مثميا مثؿ كرقة 20

 أحياننا األحمر مع األخضر الخفيؼ .
د ج فيي عبارة عف جدارية حقيقية لتاريخ الجزائر كقد أبدع في العمؿ عمييا 500أما الكرقة مف فئة 

 بطريقة رائعة حيث كاف لممنمنمات دكر فعاؿ بيا .
كالثانية 1970د ج ىي أخر كرقة قاـ بتصميميا ذات الطبعتاف األكلى عاـ 100كقد كانت الكرقة مف فئة 

مع انو ال تختمؼ الكرقتاف مف حيث أبعادىما كألكانيما ، كتعتبر تكريما لمنطقتي األطمس  1981
 الصحراكم كالقبائؿ .

 
 

 
 

متحرر مف قيكد فمف ىنا يمكف القكؿ بأف اسياخـ كاف لو الفضؿ مع مجمكعة مف الرساميف مف بني جيمو ل
كأفكار كايدكلكجيا المستعمر الفرنسي ،كترسيخ مبادئ كمعالـ كثقافة جديدة لشريحة المجتمع الجزائرم الذم 
كاف بأمس الحاجة إلييا خاصة بعد خركج المستعمر كىذا عف طريؽ الرسـ كاستعماؿ كتكظيؼ التراث 

 1المحمي كالرمكز الكطنية فالمكحات الفنية.
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 محمد خدة:
 الذاتية:سيرتو  .4

 1991مارس  04بمستغانـ كتكفي يكـ  1930مارس  14كلد الفناف التشكيمي الجزائرم محمد خدة يكـ 
في الجزائر العاصمة، يعتبر خدة أحد مؤسسي فف الرسـ الجزائرم المعاصر، كأحد أعمدة ما يسمى ب " 

كاالحتكاؾ منذ بداية القرف، مع  مدرسة اإلشارة " كاف يتابع باىتماـ تطكر الفف األكركبي الذم أثراه الحكار
أساليب التعبير في القارات األخرل، حيث اكتشؼ أف الرساميف الغربييف بغض النظر عف اىتماـ 
التكعيبييف بالجزائر، نشط في ميداف الفف منذ شبابو رفقة أسماء أخرل استطاعت الظفر بسمعة المبدعيف 

 غرار محمد إسياخـ، محمد العيؿ... كغيرىـ.عف جدارة كاستحقاؽ بما تركت مف أعماؿ راقية عمى 
، كقد عدة مسؤكليات إدارية بميداف الثقافة ك عمؿ أيضا 1947كتعمـ الرسـ عمف طريؽ المراسمة سنة 

، استطاع أف يجذب األنظار مف مستغانـ مسقط رأسو ثـ العاصمة 1952بمرسـ )غراندشك ميپر( بباريس 
م خاصة كأف حسو المميز جعمو ييتـ بالعمراف اإلسالمي كأف يكطد عالقات صداقة مع الشباب الياك 

كالشخصية الجزائرية كالطبيعة الخالبة التي أبدع فييا الخالؽ كجعميا محمد خدة مف أبناء الجيؿ الثاني 
 مصدر إلياـ مميز طالما استفز فضكؿ األكركبييف فجعمكا مف الجزائر كجية إستراتيجية.

تميز ككاف يعشؽ شجرة الزيتكف التي تعتبر بالنسبة لو عنصرا بارزا في كاف الفناف يتمتع بإبداع خيالي م
 العنصر المتكسطي كالمغاربي كعمى كجو الخصكص الجزائرم...

كاف خدة يتميز بأسمكبو الخاص، إذ تعتبر منقكشاتو مف طراز عاؿ عمى غرار تمؾ المعركضة تحت 
ت المدف العمراف اإلسالمي مصدر إلياـ عنكاف " المغرب العربي األزرؽ"، شييد" كتفتيش" كما شكم

بالنسبة ليذا الفناف الذم كاف يبدع في نقؿ أدؽ تفاصيؿ تمؾ البيانات التي تسرد تاريخ الجزائر، انتقؿ 
مف أسمكب التصكير إلى "عدـ التصكير"، حيث كاف يفضؿ ىذه الكممة عف كممة  1953الفناف منذ سنة 

 د بعيد.التجريد التي كاف يعتبرىا صكرية إلى ح
حاكؿ خدة استمياـ الخط العربي دكف االىتماـ بالمعنى المغكم ككذلؾ دكف االلتزاـ بقكاعد كأصكؿ الكتابة، 
نما ىك  بؿ ك تعامؿ معو كمعطى تشكيمي، طريقة محمد خدة الشكمية ليست مجرد تمظير ميارة تقنية، كا 

نا يحاكؿ الفناف إعطاء فرصة صراع كمغامرة مع المادة لمكصكؿ إلى لغة تشكيمية خاصة بو، كمف ى
 .1لممشاىد ليعبر عف ما يحتاج ركحو، ك إذ لو حؽ إبداء الرأم مثمما يفعؿ الفناف

                                                           
 .201، ص 2005، 1إبراىيـ مردكخ، " مسيرة الفف التشكيمي بالجزائر"، ط1
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 . أىم أعمال محمد خدة:2
يدرؾ المتتبع ألعماؿ محمد خدة أف االتجاه التجريدم الذم تبناه أسمكبا فنيا، قد كاف مكازيا لجممة اآلراء 

عمى حد سكاء. كقد جمعيا الفناف ضمف كتابيف أك بالمجالت التي كاف ينشرىا بالصحؼ السيارة 
مطبكعيف ىما: " صفحات متناثرة مترابطة" ككتاب " معطيات مف أجؿ فف جديد". * صمـ العديد مف 

 المعالـ كاألعماؿ الميدانية الخاصة: مقاـ الشييد بالمسيمة
.1981 

كما شارؾ في العديد مف الفرسؾ . * 1981* سجاد حائطي لممطار الدكلي الممؾ خالد بالرياض 
 ، عمؿ1973الحائطي، كفي المعمكرة 

 ، كفي كزارة التعميـ العالي1976لكحة لصالح عماؿ البناء بالجزائر 
.1982 

بو قاـ بعمؿ العديد مف الديككرات كتصميـ المالبس لعدة مسرحيات جزائرية * )الكالب( لمحاج عمر 
 لة كىراف)الغمكض( لعبد القادر عمك  1965الجزائر 
. بو قاـ بعمؿ العديد مف الرسـك لعدة كتب منيـ: 1974) بني كمبكف( لعبد الرحمف کاكي الجزائر  1968

 جاف سكناؾ، بشير حاج الطاىر، رشيد بكجدرة، طاىر جاككت.
كتكجد أعمالو بالمتحؼ الكطني لمفنكف الجميمة بالجزائر، متحؼ الفف الحديث بباريس كفي العديد مف 

 .1كالييئات الكطنية ك العالميةالمنظمات 
 المعارض التي شارؾ فييا منيا:

 كقد قاـ الفناف بمشاركة في عدة معارض انفرادية منيا:
 .1967. "ركاؽ ترانسبكزيسيكف" بباريس سنة 

 .1964. * ركاؽ اليأككت )العيف تسمع( بميكف سنة 1963* ركاؽ عمر راسـ بالجزائر سنة 
 .1985-1957-1955* معرض الحقائؽ الجديدة بباريس سنة   

 كمعرض الفف الفتي. 1962معرض الفنكف التشكيمية بباريس سنة 
 .1967ق معرض فيينا بالنمسا  
 .1970* معرض ب مركز الثقافي الفرنسي بالجزائر  

                                                           
 ..201نفس المرجع السابؽ، ص1
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 . 1972إلى  1964ق معرض اإلتحاد الكطني لمفنكف التشكيمية بالجزائر مف  
 . 1986إسياخـ بالجزائر سنة  * ركاؽ

 . 1983* معرض استنكارم بالمتحؼ الكطني لمفنكف الجميمة بالجزائر سنة 
 . 1985ك معرض بالمجمس الشعبي البمدم لمستغانـ سنة 

  الجزائر كخمسة معارض متزامنة لمحفكرات في، 1974كسنة  1970كمعرض منتقمة عبر الجزائر سنة
ة، كقسنطينة بالمسرح الجيكم ك عنابة في المسرح الجيكم سنة ككىراف ك تيزم كزك بدار الثقاف

ك بعد كفاتو نظمت لو عدة معرض األعمالو  1985. ق ك معرض بدار الثقافة تممساف سنة 1985
 الفنية بالجزائر كفرنسا، كقد شارؾ في العديد مف المعارض الخاصة خارج الكطف منيا:

, سأفاج غاليرم لندف سنة  1964ام بباريس سنة قاعة غكرت - 1960قاعة سيماز بباريس سنة  -
1965. 

المعرض العالمي لمفف  - 1982قاعة الفف الحديث ليكف سنة  - 1980متحؼ البؿ فدير بتكنس  -
. كما شارؾ في العديد 1986المركز العالمي لمفنكف التشكيمية باريس سنة  - 1982الحديث باؿ سكيسرا 

 في: معارض الخاصة بالفف الجزائرم خاصة
إلى سنة  1963أذربيجاف، بغداد، دمشؽ، مكسكك، نيكيكرؾ، صكفيا، طككيك، فار صكفيا مف سنة 

1986. 
 المعارض الجماعية:

، كمعرض السافاج 1964المعارض الجماعية تمثمت في ركاؽ قك فرنام )دفة المركب( بباريس سنة 
، كمعرض "الرسـ 1980، كمعرض "بمتحؼ الفف العصرم" بتكنس سنة 1979غالكرم بمندف" سنة 

 .1986إلى  1963الجزائرم" في أبيجاف كمكسكك ك نيكيكرؾ كباريس كبغداد كصكفيا كطككيك مف 
 إنجازات أخرى:

 25أمتار كقاعدتو  9ك لمفناف مجمكعة مف اإلنجازات األخرل مثؿ مقاـ الشييد بمدينة المسيمة طكلو 
كرسـ جدارم بكزارة التعميـ العالي  1981ض سنة مترا، كعمؿ فني بالمطار الدكلي "الممؾ خالد" بالريا

 1964، كرسكـ الكتب نذكر منيا باألخص "الكردة كالحريقة " لجاف سينياؾ سنة 1982بالجزائر عاـ 
 1980ككتاب "تكليفات حالة الغد" الحاج عمي سنة  1965ككتاب "حتى ال نحمـ" لرشيد بكجدرة سنة 
ك أيضا )عضك  1974ك "بني كمبكف" سنة  1986كماس" سنة كديككرات ك أزياء المسرح مثؿ مسرحية "ت
 1971، كاألميف العاـ لالتحاد الكطني لمفنكف التشكيمية 1963مؤسس لالتحاد الكطني الفنكف التشكيمية 
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.(1973 
 النقد اإليديولوجي محمد خدة:

االجتماعية التي  يستند المعنى التجريدم عند "محمد خدة" فيكنمينكلكجيا إلى الكعي الجمالي بالظكاىر
يتعايش معيا كيبدم نحكىا تحاكرا كتأمال إنسانييف فقد الحظنا أف االتجاه اليسارم لمفناف لـ يقيد رؤيتو 
الفنية داخؿ معايير " الكاقعية االشتراكية" ك إنما أباف عف مركنة فكرية مع ما يحدث مف متغيرات داخؿ 

ؼ" المكجكدة بيف التكجييف اإليديكلكجي كالفني ال المشيد التشكيمي المعاصر، ذلؾ أف مسافة "االختال
 .1تقترض تمايزا بينيما نحك يتقاطع مع "حساسيتو التشكيمية"

(، إف السفر إلى الجزائر أصبح بالنسبة لممصكريف أكثر 1811-1872يذكر الشاعر "ثيكفيمغكتييو" )
ديد مف الفنانيف الغربييف، كىي تقع أىمية مف الحج إلى إيطاليا(، كلقد كانت فيال "عبد الطيؼ" مزارا لمع

 خمؼ المتحؼ الكطني لمفنكف الجميمة.
كقد نقمت صكرة إستشراقية عف الرؤية العصكر الغربي لمطبيعة كاألشخاص ينتقد محمد خدة بعض 

 .2المؤرخيف الذيف يحددكف نبذ التجسيـ اإلنساني بتحطيـ األصناـ يـك فتح مكة
 «حروف طميقةحروف من شجرة مباركة وشجرة من 

-مستغانـ  1930أشار األديب مرزاؽ بقطاش في إحدل مقاالتو إلى أف التشكيمي الجزائرم "محمد خدة" )
الجزائر( " عرؼ دكنما المجكء إلى مزاكجة ىجينة مف الدرجات الدنيا كال إستنساخ كحشي، كيؼ  1991

ف الجية ك الثقافة المغربية مف جية ينجز تزاكجا سمسا بيف الثقافة الغربية في أشكاليا متناىية الحذؽ م
 .3أخرل

ذلؾ أف ىذا الرساـ العصامي، الذم حفظ درس الكاسطي جيدا، كما يذكر بقطاش اكتشؼ أف رساميف 
غربييف كبار مف ما تيس إلى كمي قد استميمكا في أعماليـ عناصر مف الثقافة العربية كىكذا يعد عاـ مف 

ئرم األخر، "عبد اهلل بف عنتر" كجد نفسو في مفترؽ الطرؽ: كاف عميو انتقالو إلى فرنسا رفقة الفناف الجزا
 أف يختار فمـ يتردد...

، بتشكيمو عف كؿ تصكير كاقعي، الشيء الذم اعتبر "غريبا عف 1904ككاف اختياره كاالنفصاؿ منذ سنة 
                                                           

-54، المجمد الثالث، ص.ص 1983، 2ينظر: البينسي، عفيؼ، الفف كاإلستشراؽ، بيركت، دار الرائد المبناني، مكسكعة تاريخ الفف كالعمارة، ط1
91. 

تشراؽ في الجزائر(، ص. ص ، )اإلس1996ينظر الى بكذية، محمد المغرب العربي كفف االستشراؽ، الحمامات، تكنس، منشكرات محمد بكذية، 2
12-68. 

 .139محمد عبد الكريـ أكزغمة، مقامات الثكر، مالمح جزائرية في التشكيؿ العالمي، منشكرات األكراس، ص 3
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 حساسية الفف المغاربي، غير التصكيرم أك التجريدم( بامتياز" كما يذكر الفناف بنفسو.
 الحرف العربي في أعمال خدة:• 

يعد أسمكب التجريدم "محمد خدة" في السنكات التالية معتمدا عمى عناصر تشكيمية مف الخط العربي، 
حيث جعمت منو أبجدياتو المتحررة مف كؿ تنميط في فضاء المكحة، أحد مؤسسي ما دعاه "جكف سينياؾ" 

"مدرسة الرمز" في "التشكيؿ الجزائرم" إذ "راح يتيجى الحرؼ مف سجؿ المشاىد العظيـ "، كؿ ذلؾ بعد  ػب
أف اغتنى رصيده البصرم ك المكني بأركع مكتسبات التشكيؿ المعاصر في أكركبا، األمر الذم جعمو 

باء كالسمراء كالمعراء بتعبير "جكف سينياؾ" مرة أخرل يسترد في مشركعو التشكيمي األلكاف الصيباء كالشي
 كالزرقاء التي تغرس في أرض بالده، ثـ يطعميا بمزيد مف اإلشراؽ كالتسامي في منجزه التشكيمي.

إلى جانب الحرؼ العربي الذم يرفض خدة استعمالو لذاتو، أك تكظيفو بصكرتو الخاـ، تكجد مكضكعة " 
كالكتابة " المقترحة في أعمالو كتسجؿ النجاة شجرة الزيتكف " التي تعد بالنسبة إليو " تحتؿ مناع الرمكز 

بمقايد" بخصكص منطمؽ "محمد خدة" المتمثؿ بالشجرة المباركة )الزيتكف( إف الفمسفة الذاتية عند "محمد 
خدة" تتغذل مف جميع لكنيا تعرؼ كيؼ تحافظ عمى أسرارىا الحميمة كالماكرائية إف شجرة الزيتكف في 

 مـ. القاعدة التي ينطمؽ منيا الح
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 لوحة " شكل البحر " لمفنان ـ محمد خدة ـ
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 شكل البحر " لمفنان ـ محمد خدةتحميل لوحة 

العمؿ الفني عبارة عف لكحة فنية لمفناف التشكيمي الجزائرم " محمد خدة " ،كىي عبارة عف 
ـ كقد أنجزت بمستغانـ ػ  1981لكحة حامؿ حممت اسـ :  " شكؿ البحر "  كقد رسمت سنة 

لقماش ، كىي محفكظة بالمتحؼ سـ بخامة االلكاف الزيتية عمى ا 65x92الجزائر ،قياسيا : 
الكطني لمفنكف بالجزائر العاصمة كىي عبارة عف لكحة تجريدية تشكمت مف خالؿ مجمكعو 
مف الخطكط كااللكاف باإلضافة الى االشكاؿ المتداخمة كالتي تعبر عف ايحاءات تشكيمية بيد 

 الفناف ، كما يمفتنا ىنا ىي االلكاف كالتقنية التي استخدميا الفناف ,

كقد  تشكمت المكحة عمى اثر مجمكعو مف الخطكط المنسجمة كالممتكية ، كمجمكعو خطكط 
لينة جات لتشكؿ لنا فيما بينيا حركة مميزة نتجت عنيا مجمكعو مف االشكاؿ كالرمكز كالتي 

 تبدك شعبية اك مستكحاه مف نظرة عميقة لسطح البحر .

كالمضاميف الباطنية التي تبرز لنا ميارة  كما يميز المكحة انيا جاءت غنية بالقيـ التشكيمية
الفناف في انجاز العمؿ الفني ،فقد جاء تشكيؿ الرمكز متداخال كمرتبطا فيما بينيا بطريقة 
لينة لتشكؿ لنا في مجمميا جسما مجردا لسطح البحر يعتبر كييكؿ العمؿ الفني أك باألحرل 

 جكىره .

ركة الذم جاء ليجعؿ الشكؿ النيائي محدكدا كقد تمكف " خدة " مف تجسيد الخط المحدكد لمح
 كمكحدا ليتفاعؿ مع االلكاف المستخدمة في السطكح ككذا تدرجاتيا المختمفة مع الخمفية .

اف تشكيالت الفناف ىذه مكنتنا مف الكلكج الى عالـ جديد في التحميؿ الفني كمنو فقد ساىمت 
الكثير مف طينة التشكيمييف الى عالـ التجريد في اثراء التذكؽ الفني لدل المتمقي كمنو كلكج 

كمحاكلة ايصاؿ مكنكناتيـ بطرائقيـ الخاصة كىك ما يبرز الحسي كالجمالي في المكحة الفنية 
. 
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كما  تمكف الفناف مف استخداـ مزيج مف االلكاف المتدرجة كالتي صنفناىا في خانة الرماديات 
ر المكحة كداللة عمى تكظيؼ االلكاف الممكنة حيث طغى المكف " القرميدم " عمى سائ

المكجكدة في بيئتو كالتي تجسد األلكاف الشعبية التي اصبح يمجأ الييا الكثير مف التشكيمييف 
 المعاصريف في كقتنا ىذا إلعطاء داللة عمى الطابع الجغرافي كاألنثركبكلكجي لمجزائر .

سات متباعدة كبعناية فائقة ليكسر كيمفت نظرنا ايضا تكظيفو لمكف البني القاتـ الذم جاء بمم
الحركة فيما بينو كبيف المكف االحمر القرميدم السابؽ ، كىك ما اعطى تكازنا بصريا ألبعاد 

 المكحة .

كقد جاء المكف االزرؽ الفاتح الذم يميؿ الى البياض عمى خمفية المكحة إلعطاء تبايف بينو 
عمؿ الفني عمى الرغـ مف استخداـ الفناف كبيف االلكاف السابقة كليعطي بعدا ثالثا داخؿ ال

 لتقنية الرسـ ببعديف .

كما يميز ىذه المكحة ىك بعد الفناف في التكمؼ في استخداـ االلكاف كالبعد عف تكظيؼ الخط 
الالمتناىي في تشكيمو كىك ما مكف المتمقي البسيط مف التمكف مف استقراء الدالالت الكامنة 

كيالتو بطريقة سمسة عمى غرار بعض التشكيالت التجريدية كراء مضمكنو كقراءة معالـ تش
 األخرل داخؿ الكطف .
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 لوحة : " الخطأ الخصب " لمحمد خدة 
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 لوحة : " الخطأ الخصب " لمحمد خدة تحميل 

اإلبداع االتي عبارة عف لكحة تشكيمية لمفناف محمد خدة ، كىي عبارة عف لكحة مسندية 
ـ ، كىي محفكظة كذالؾ بالمتحؼ  1972خامة االلكاف الزيتية سنة رسمت عف طريؽ 

الكطني لمفنكف الجميمة بالعاصمة الجزائر كال تتكفر لدينا قياسات لمكحة التي رسمت عمى 
قماشة ،كىي تنتمي الة النزعة التجريدية ، كقد جاء العمؿ الفني ىنا غنيا بالمضاميف 

 لدالالت ككذا األلكاف عمى غرار المكحة السابقة .الباطنية التي جسدتيا مختمؼ الرمكز كا

كبالنسبة الى الخطكط جاء العمؿ الفني غنيا بيا عمى اختالفيا ،لكف ما نالحظو دائما ىك 
الغياب التاـ لمخط المتناىي كىك ما يعطي كحدة خاصة في تشكيالت الفناف كمجمكعتو 

 الفنية .

اتجاىات كتشعبات متباينة ماعدا بعض الخطكط فقد جاءت الخطكط في المكحة منحنية ذات 
األفقية التي تبدك جمية لممشاىد عمى منتصؼ كاعمى المكحة ، أما الخط المائؿ فقد كاف 
حضكره مالحظا خاصة في الخطاف المذاف جسدا طريقا يؤدم إلى المجيكؿ كىك ـ تجسده 

 داللة االلكاف المستخدمة .

استخداـ االلكاف الثالثة الغالبة اف احسنا القكؿ عمى كنالحظ اف الفناف عاد مرة اخرل الى 
معظـ اعمالو ،فقد طغى المكف األحمر القرميدم عمى سائر المكحة ماعدا المكف البنفسجي 
المحمر الذم حددتو الخطكط المشكمة لمطريؽ ،ايضا كاف المكف حاضرا بثكة عمى اعمى 

 مؿ في فضاء المكحة .يميف المكحة ليعطي تكازنا بصريا لعيف المشاىد المتأ

كنالحظ المكف " الزىرم " الذم كظؼ في مناطؽ عدة لمعمؿ الفني عمى يميف كشماؿ المكحة، 
ليعطي داللة سيميائية اال كىي عالـ النساء بكصؼ المكف الكردم معبرا عف االحاسيس 

 كالمشاعر التي ليا عالقة بالجنس االنثكم، كالذم لو عالقة بعنكاف المكحة.
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المكف االبيض بمطخات متداخمة ككثيرة حيث تبدك كاضحة في كسط كاعمى يميف كقد جاء 
المكحةّ ،فيما جاءت المطخات البيضاء عمى يسار المكحة بشكؿ عمكدم ، كلعؿ تكظيؼ 
المكف االبيض ىنا جاء كداللة عمى نقاكتو كبراءتو مف الخطأ ،أيضا تدؿ الضربات عمى 

 احالـ متفرقة تشغؿ بالو .

ف مختمفة جاءت بتشكيالت متباينة ،مثال نالحظ أصفر المغرة عمى حافتي الطريؽ كتكجد ألكا
 كأغمب الظف أف الفناف كظفو كداللة عمى النكر المتضاد مع الطريؽ المجيكلة .

أما بالنسبة لألزرؽ القاتـ كظفو الفناف بعناية فائقة مف خالؿ جممة الرمكز المنقطة يمينا 
ك الشكؿ المتكسط لمكحة كالذم جاء امتداد خطو خارجا عف حافة كيسارا، كما يمفت انتباىنا ى
 الطريؽ مف جية اليسار.

كالجمي عنا أف المكحة رسمت بألكاف حيادية كمتضادة فيما بينيا ككذا مع األشكاؿ التي تبدك 
معبرة عف تسمية المكحة ،ليتراءل لنا مرة أخرل الخبرة التي اكتسبيا الفناف في التنسيؽ ما 

 ف كظاىر عممو الفني .بيف باط
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 لوحة االم لمفنان اسياخم
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 لوحة االم لمفنان اسياخمتحميل 

إنو كمما ال شؾ فيو أف الفناف اسياخـ قد تمكف بخبرتو مف المزاكجة في عممو ىذا ما بيف 
التجريد كسيميائية االلكاف إلعطاء بعد داللي في مضمكف لكحتو، كىك ما يجعمو فنانا 
استثنائيا في تجربتو كاسمكبو كقد تبدك مكاضيعو مستيجنة إال أنيا ذات بعد مكضكعي 
بحتكتبرز لنا مف خالؿ المكحة امرأة بمالمح جزائرية أصيمة كىي تحمؿ بيف ذراعييا صغيرىا 
الذم يسند رأسو عمى ذراعيا اليمنى فيما كانت يسراىا ممسكة برجميو في كضعية ضمو إلييا 

شاخصا عمى يميف المكحة فيما كاف صغيرىا مشدكد البصر إلى عيف  فيما كاف بصرىا
 المشاىد .

كيمفت انتباىنا المباس التقميدم الذم تعتمره المرأة كالمالحظ أنو ساتر لكامؿ جسميا كىك ما 
يبادر إلى ذىف المتمقي طبيعة األمة الجزائرية المحافظة مف خالؿ لباسيا الساتر ، كما زاد 

المرأة ىي تمؾ الحمي المكضكعة عمى رأسيا كالتي تعبر عف الصناعة  مف جمالية تشكيؿ
 التقميدية القديمة كالمحافظة عمى المكركث الثقافي داخؿ المجتمع .

إف نظرة كال الشخصيتيف في المكحة يعطينا لمحة عف الطفكلة الصعبة التي عاشيا الفناف 
الظركؼ المعاشة كلعؿ المكحة كطبيعة األـ العطكؼ التي تحف عمى كلدىا عمى الرغـ مف 

 تعبر عف شخصو في ظؿ الظركؼ الصعبة التي مر بيا ككانت أمو سنده الكحيد .

كتستكقفنا ضربات الفرشاة الفائقة العناية كالتي راعى الفناف مف خالليا خصكصية المكضكع 
لتشكيؿ السطح كتحديد الشكؿ العاـ لمكحة ،كجاءت الضربات دقيقة فيما يجسد الحمي 

مسدكؿ عمى صدر االـ الكاقفة ،باإلضافة إلى لمسة سحرية عمى يدىا اليسرل كأشد ال
 انتباىكـ ىنا إلى السكار الذم تضعو المراة عمى يدىا .
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يبدك أف الخط العمكدم عاد مرة أخرل في أعماؿ الفناف  كالذم لو داللة االستمرارية في 
صدارة الخطكط التي كظفيا  الحياة عمى غرار الخط االفقي، كجاءت الخط المنحني في

 الفناف خاصة في تشكيالت الثكب كالكجكه .

كبالعكدة إلى األلكاف فقد جاءت المكحة فقيرة مف كـ األلكاف إال أف بساطة الفناف كالمكضكعية 
التي يتسـ بيا عكضت الغياب الشبو تاـ لأللكاف ،باإلضافة إلى خامة االلكاف الزيتية التي 

 تناغما مع ريشتو .

الحظ اف المكف االزرؽ الفاتح كىك رمز األمؿ كالحياة كاف حاضرا كبقكة في تشكيؿ الفناف كن
لمكحتو ،كقد جاء تكظيؼ المكف األزرؽ بتدرجاتو كتعبير داللي عف التمسؾ باألمؿ كالمضي 

 قدما نحك تحقيؽ األفضؿ .

متباينة في فيما جاء المكف األخضر الزيتكني عمى مختمؼ أنحا جسـ المرأة ككذا بممسات 
خمفية المكحة كىك المكف الذم يدؿ عمى الزيتكف نظرا لمطبيعة التي نشأ بيا الفناف كتجدر 

 االشارة ىنا الى تعمؽ الفناف برسـ غصف الزيتكف الذم يرمز الى السالـ كحسف النية .
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 لوحة ذكرى فالن

(465x411)سم 
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 لمفنان اسياخم لوحة ذكرى فالنتحميل 
ـ، 1969سـ( انجزت سنة 165/100"ذكرل فالف" في إطار مستطيؿ عمى القماش )جاءت لكحة 

فالصكرة الفنية عبارة عف تشكيالت داللية لممكضكع المطركح مف قبؿ الفناف اال كىك فالف اك شخص 
 كبصكرة دقيقة "لذكرل فالف".

حظ الخطكط المنحنية تشكمت المكحة بالعديد مف الخطكط التي ساعدت الفناف في انجاز العمؿ الفني فنال
 كالدائرية التي تجسدت في االسالؾ الشائكة كلشخص "فالف" ........

كالخطكط المائمة التي تجسدت في االسالؾ الشائكة ، كنشاىد اشكاؿ مختمفة تمثؿ في مجمكعتيا دالالت 
في لمعاناة فالف"شخص" كفي الكاقع نشاىد االحساس بالتعذيب كاالسى مما ينعكس اك يتجمى ذلؾ 

استعماؿ االلكاف االحمر االجكرم كالرمادم كاالسكد التي كضحت فكرة الفناف، اما بالنسبة لتركيب المكحة 
فقد استعمؿ اسياخـ تركيب افقي الذم يمـ بالكحدة في العمؿ الفني بحيث كؿ المكضكع تركز عمى مستكل 

جكرم، الرمادم، اسالؾ شائكة مركز المكحة اما بالنسبة لمتمكف فنشاىد تمكف في االشكاؿ )االحمر اال
 كشخص كاليد المتثبتة في االسالؾ....(.

لقد حققت المكحة القيمة الفنية لدل المتمقي بحيث اذا اثبتنا النظرة نجد شخص مزقو الرعيب كتحديد ايضا 
لتي يد المتشبثة باحدل االسالؾ الشائكة، فالمكحة تكحي الى فكرة جسدىا الفناف، كىي التعبير عف معاناة ا

عاشيا الشعب اثناء الثكرة الجزائرية، كمف ىنا يمكف القكؿ اف فكرة الفناف تجسدت في العمؿ الفني 
 كتكضحت لدل المتمقي. 
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اف الفنكف رغـ تعددىا كتشعبيا اال انيا تبقى دليال عمى ثقافة مجتمع ما في بيئة ما، فالفف يبقى بمثابة 
مرآة الشعكب كشاىدا عمى تاريخيا كمدل تطكرىا فيك شبيو سجؿ يدكف مراحؿ الحياة في البشرية كمدل 

لمعمكرة كىك الذم يرقى بالفكر تطكر الفكر االنساني كما انو تمؾ الرسالة السامية المتداكلة بيف شعكب ا
البشرم الى اسمى ابداعاتو التي تحاكي ظاىرة كباطف االشياء كجكىره كما تظير لنا مساىمة الفناف 
الجزائرم في ابقاء بصماتو عمى العديد مف االعماؿ كفي شتى التكجيات الفنية كالمجاالت الفكرية صانعا 

ذات زمف يكجد مف مر مف ىنا تاركا ارثا كمكركثا تتداكلو  بذلؾ ممحمة ثقافية مخمدة آثارا دالة عمى أنو
 مف ذلؾ. لمكاصمة الدرب كاالرتقاء الى ابعداالجياؿ لتجعمو مرتكزا 
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