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 شكر و عرفـان

 

اذ اتبوؤ هذا المقـام اجدني فخورا بان ارفع العرفـان الى نبع الحنان  الذي ال ينضب والدتي  
و الى اخوتي الذين طالما كانوا سندا لي في السراء و الضراء -اطال هللا في عمرها-الكريمة    

 الشكر مرفوع الى االستاذة الفـاضلة د . قجال نادية

 كما ال يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر الى رفـاق الدرب ...

..الى كل الذين يحسنون الظن بنا  

.و الى كل من لهم علينا ايادي بيضاء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االهداء  

 

 

 

 اليكما حيث انتما فـانا ال زلت اذكركما  



 أ

 مقدمة: 

مما الشك ف�ه ان للفن التشكيلي في العالم المكانة الرف�عة على غرار �اقي  

الفنون األخرى وذلك لما ف�ه من الق�م والمعاني التي لها الدور الفاعل في إ�صال 

الفن  ك اإلنسان الذواق الواعي ،وقد عرفإ�حاءات ودالالت ال �مكن ان يتلقاها إال ذل

ن األفراد ليتطور مع وسيلة اتصال�ة بين فردين أو مجموعة مكالتشكيلي منذ القدم 

ل�ص�ح �أشكاله التعبير�ة المختلفة همزة وصل  درجة أسمى  إلىتقي �ر مرور الزمن و 

 .بين الحضارات المختلفة و العصور المتعاق�ة

التشكيلي خطته في التواصل والت�ادل في التغيير والتطور بين  الفن وقد نفذ 

قي و�ين الفنون ال�صر�ة القد�مة والحديثة ل�حقق لنا ذلك الوسط المتناغم المبدع والمتل

ف�ما بين الح�اة االجتماع�ة والثقاف�ة للشعوب المختلفة ،وذلك لما تحمله الصورة الفن�ة 

من دالالت لها األثر ال�الغ في تنم�ة الفكر لدى المتلقي بدرجة أولى وذلك ما يتجلى 

يتماشى و الح�اة اليوم�ة تجسده اللوحة وهو ما لنا من خالل الموضوع الذي 

 .للمشاهد

وقد كان للساحة الفن�ة التشكيل�ة في الجزائر دور هام في إ�صال جملة من  

الرسائل المختلفة والمتنوعة قد�ما وحديثا والتي عبرت في مجملها عن العادات 

اسيلي التي تتميز والتقاليد التي يتميز بها المجتمع الجزائري ،بدا�ة من رسومات الط

بها الصحراء الجزائر�ة على غرار منطقة االهقار مرورا �الرموز المحل�ة الوطن�ة 

والمعروفة �األشكال والحروف األماز�غ�ة األصل ،هذه األخيرة التي حملت في ط�اتها 

جملة من الدالالت الس�م�ائ�ة المعبرة وصوال الى الفنون الحديثة التي برع في تشكيلها 

ن الفنانين الجزائر�ين وهذا على الرغم من تنوع التكو�ن الذي كانت بدا�اته جملة م

عصام�ة نظرا لنقص اإلمكانات آنذاك �اإلضافة الى الظروف الس�اس�ة التي كانت 

تتخ�ط فيها الجزائر، فكان المبدع  يتفنن في تركيب لوحاته عن طر�ق اإلمكانات 

ستشرقين في المان ننسى أ�ضا دور  المحدودة وعدم توفر الخامات المناس�ة ،دون 



  ب
 

إثراء الساحة الفن�ة من خالل إعطاء تكو�ن فني غير م�اشر للفنانين العصاميين 

 وخاصة المبتدئين منهم .

استشراقي نظرا لكن الفنان الجزائري لم يتلق الفن االستشراقي من منظور  

التي تش�ع بها هذا الفن ووظ�فته االستعمار�ة ضمن مناهج لأليديولوج�ات 

وتقدم الشرق وفق المخ�ال الغر�ي الذي ال الغرب  سوسيولوج�ة تصب في مصلحة 

والتي حملت معظمها مواض�ع ومشاهد ال تمت  يخلو من التشو�ه واالفتعال والغرائب�ة

فنان لتجسيد مواض�ع ا زاد إدراك ووعي الللمجتمع الجزائري المحافظ �صلة ، ومن هن

الح�اة االجتماع�ة الحق�قة للمجتمع الجزائري ، وقد جاءت كردة فعل غير  هادفة تمثل

 م�اشرة عن األعمال التشكيل�ة اإلستشراق�ة .

هذه المواض�ع التي مكنت من توصيل جملة من المعتقدات الثقاف�ة  

من خالل أنامل العديد في الجزائر �الغا أسمى الدرجات   الجتماع�ة ، ليتطور الفنوا

من الفنانين المبدعين على غرار كل من دمحم خدة ، إبراه�م مردوخ وكذا اس�اخم مرورا 

بجيل دمحم عبروس وكذا موسى بوردين ،لتختلف التشك�الت وتتداخل الخطوط لتعطي 

 لنا تناغما ف�ما بينها وانسجاما ف�ما بين األشكال واأللوان .

دمحم خدة التشكيلي "  الفنان الساحة الفن�ة �الجزائر وكان من ابرز الفنانين في 

ضفى مز�دا من النور على الجانب �ظالل ر�شته على مح�طه المعاش وأ " الذي ألقى

المظلم من المسيرة التشكيل�ة في وطننا وهذا من خالل أعماله الفن�ة المختلفة 

 �ةالز�تاأللوان   تكان والق�م الجمال�ة التي ضمنها في لوحاته والعناصر التشكيل�ة 

ر ال�الغ في نفوس خامة أساس�ة في تركيبها لتعطى أ�عادا مختلفة كان لها األث

المعارض الفن�ة على الصعيدين الوطني  المشاهدين حيث حفلت بها العديد من

األعمال الفن�ة التشكيل�ة  توثيق ونظرا لقلة الدراسات المتخصصة في  والعالمي 

هو�ة  عتم على فقدكتا�ة في ميدان النقد التشكيلي في الجزائر الجزائر�ة  وندرة ال

وأغفلت سيرهم وتجار�هم وأفكارهم    وطمست أعمالهم العديد من الفنانين في الجزائر 



  ت
 

وما �شد االنت�اه أن ال�احث في الفن التشكيلي الجزائري يجا�ه نقصا كبيرا في المادة 

دراسة  سيرهم و� لإلحاطة�مؤلفات كاف�ة ين العلم�ة إذ لم �حظ أشهر الفنانين الجزائر�

مما �عني أن  أعمال الفنانين األقل شهرة معرضة للنس�ان و�هذا تفقد الجزائر أعمالهم 

جزءا من إرثها الثقافي �مرور الزمن إذا لم يتدارك ال�حث العلمي الجامعي هذا 

نيون بخوض غمار الميدان ال�كر �الدراسة الجادة وعل�ه فإن طل�ة النقد التشكيلي  مع

ال�حث الميداني والمقا�الت الشخص�ة لتدو�ن ما �مكن إنقاذه من هذا التراث الفني 

فنانا و�التالي ارتأيت تخص�ص مذكرة تخرجي للفنان الجزائري دمحم خدة �اعت�اره 

  مناضال عصام�ا جديرا �االهتمام تعد المؤلفات التي تناولت اعماله على األصا�ع

تفرض نفسها �طب�عة الحال أال وهي قلة إلى الصعو�ات التي  اإلشارةوهنا البد من 

غير   جع والمصادر والدراسات السا�قة وضيق الوقت المخصص إلنجاز ال�حثاالمر 

أن  أس�اب اخت�ار الموضوع ووضوح معاني اإلشكال�ة �عد في حد ذاته دافعا للمضي 

دمحم فلسفة الفنان  ةماه�عن قدما في الدراسة وتتمحور اإلشكال�ة حول سؤال أساسي 

 اللون و التكو�ن، و ماهي المميزات الجمال�ة ألعماله ؟ الموضوع و في اخت�ارخدة 

إللمام بجوانب وهذا التساؤل الجوهري �طرح العديد من التساؤالت للتمكن من ا

التكو�ن في فضاء اللون و دور  الموضوع المستهدف حيث يتفرع إلى التساؤل عن

ألعمال المثلى الجمال�ة  ما هي الوظ�فة و  في إثراء عمل�ة التذوق العمل الفني 

 ؟.دمحم خدة الفنان 

وتعتمد الدراسة على منهج تكاملي  �شمل المنهج التار�خي الوصفي والمنهج التحليلي 

المنهج الس�ميولوجي ألنه األنسب لمثل  كما تستلزم  والمنهج المقارن وكذا الجمالي 

 .هذا النوع من ال�حوث 

 المفاه�م المتعلقة �الفنون ال�صر�ة المعاصرة . تحديد تستهدف الدراسةو          

االنفتاح على المجال الفني التشكيلي في محاوال ت لتحقيق اكبر نس�ة من  وكذا

توثيق معلومات تحليل�ة جديدة من حيث المصدر في ميدان الفن ،ومنه و المتلقين .



  ث
 

والمساهمة في إماطة اللثام عن احد الوجوه ال�ارزة إثراء المكت�ة الوطن�ة ب�حث جديد 

 في ميدان الفن في الجزائر .

وتقوم الدراسة على خطة تتضمن مدخال وثالثة فصول فأما الفصل األول         

للون كق�مة جمال�ة في التصو�ر التشكيلي وهو مقسم إلى م�حثين فخصص لدراسة  ا

وأما ها والثاني لقواعد و أسس التكو�ن لفلسفة األلوان و استعماالتاألول يتطرق 

  و�شمل م�حثين يتحدث سفة األلوانالمدرسة التجر�د�ة و فلالفصل الثاني  فيتناول 

وأما ،فلسفة اللون عند الفنانين التجر�ديين والثاني عن  المدرسة التجر�د�ة عن األول 

و�تضمن م�حثا  التجر�د�ة عند الفنان الجزائري دمحم خدةالفصل الثالث فهو موسوم 

سيرة الفنان دمحم خدة وم�حثا عن األيديولوج�ا في تجر�د�ة الفنان خدة وخصص  حول

نماذج و�نتهي ب و سلوب خدة وفلسفته  في حدود التجر�د�ةأالم�حث الثالث  منه إلى 

 من أعمال الفنان دمحم خدة

وملحق �ضم آخر دراسات مخبر  تنتهي الخطة بخاتمة تشمل نتائج ال�حث و  

الجمال�ات ال�صر�ة في الممارسات الفن�ة الجزائر�ة عن الفنان خدة �كل�ة االدب 

يهتم طل�ة  العر�ي والفنون جامعة مستغانم إثر يوم دراسي كان من جملة توص�اته أن

في الختام إال أن اتقدم بجز�ل شكري لألستاذة  وال �سعني، الماستر بهذا الفنان

المشرفة الدكتورة قجال ناد�ة  وأرجو أن أكون قد وفقت عبر هذه الخطة في اإلجا�ة 

 .عن اإلشكال�ة 
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 الجذور التار�خ�ة للفن التشكيلي العالمي: 

  :الفن مفهوم

وفق حامل معين  و�غ�ة هدف  عرف عن الفن انه ترجمة لمشاعر وأحاس�س  منتجه  

ما  و�عرف لفن ب�ساطة كاآلتي: " �عرف الفن  تعر�فا أكثر �ساطة وأكثر عاد�ة �أنه محاولة 

لخلق أشكال ممتعة. ومثل هذه األشكال تش�ع إحساسا �الجمال،  وٕاحساسنا �الفن والجمال، 

قات الشكل�ة من إنما يتش�ع عندما نستط�ع تذوق الوحدة او التناغم بين مجموعة من العال

0Fبين األش�اء التي تدركها حواسنا ."  

1 

" لقد عبر تسولوي عن تعر�فه الشهير للفن في تلك الكلمات : تبدأ  المسالة بن �ستشير 

المرء في نفسه  إحساسا سبق له ان خبره أو  مر �ه ، واذ  �ستشيره المرء في نفسه  ، فانه 

وات أو األشكال التي يتم  التعبير عنها �الكلمات  �ستخدم الحركة  والخطوط واأللوان أو األص

�حاول  ان ينقل ذلك اإلحساس حتى  �مارس اآلخرون اإلحساس نفسه .. هذا هو النشاط 

1Fالفني . "  

2 

يتضح من خالل نظرة تسولوي للفن  ان الفن هو  تجسيد إلحساس الفن �استخدامه      

 لخطوط  وألوان تعبر عن  مقاصده بدل الكالم .

                                                            
  10،ص 1معنى الفن هر�ت ر�دي: سامي خش�ة ،مطا�ع الهيئة المصر�ة العامة للكتاب ، مصر ،ط1  - 

  161نفس المرجع نفسه ،ص 2 -
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" وال مناص لنا �ان نسلم �ان الفن ل�س مجرد التعبير عن  اي مثل  اعلى واحد  �عينه في  

صورة  تشكيل�ة . وٕانما هو تعبير عن أي مثل أعلى مهما �كن  �ستط�ع الفنان أن �ع�ه  وان 

 �عبر عنه تشكيل�ا.

بنائ�ة ورغم  أنني اعتقد ان لكل عمل من أعمال  الفن مبدأ معينا ، أو شكال  أو خطة 

تحكمه ، إال أنني ال استط�ع ان أؤكد هذا العنصر �صورة واضحة المعالم ، ألنه كلما درس 

المرء  بناء األعمال الفن�ة التي تع�ش  �فضل مظهرها الجذاب والم�اشر ، كلما أص�ح من 

الصعب ان ينزل بهذه األعمال الى مستوى القالب الواضح ال�س�ط، فلقد كان واضحا حتى 

ين  في عصر النهضة انه  ال يوجد عمل ممتاز  ال يتمتع ب�عض الغرا�ة  في لألخالقي

2Fا�عاده النسب�ة ."

1 

فالفن �حمل معاني كثيرة  لق�م اخالق�ة وتر�و�ة ، و ثقاف�ة ... تجعل منه الوعاء الحاوي  

للكثير من الدالالت التعبير�ة  الملموسة والمحسوسة على حد سواء . واكتفيت بإبراز عالقة 

 لفن �الجمال وهذا لتشع�ه  وكثرت  مجاالته التي ال حصر لها  .ا

                                                            
   13المرجع نفسه ،ص  1-

 هر�ت ر�دي ، معنى الفن  -2

 13نفس المرجع ص  -3
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ترت�ط كلمة (الفن) في ا�سط مدلوالتها بتلك الفنون التي نميزها �أنها فنون (تشكيل�ة) أو     

(مرئ�ة) على أننا إذا توحي الدقة في التعبير فالبد أن ندخل في نطاقها فنون األدب 

شتركة بين كل الفنون ورغم أننا لم نهتم في هذه والموس�قى . وهناك خصائص معينة م

المالحظات إال �الفنون التشكيل�ة فإن ق�امتنا بوضع تحديد لما هو مشترك بين كل الفنون 

 2س�كون أفضل نقطة النطالق مناقشتنا .

وال مناص لنا إن نسلم �ان الفن ل�س مجرد تعبير عن المثل األعلى واحد �عينه في صورة 

ا هو تعبير عن مثل األعلى مهما �كن �ستط�ع الفنان إن �ع�ه  وان �عبر عنه تشكيل�ة. وٕانم

تشكيل�ا ورغم إنني اعتقد إن لكل عمل من إعمال الفن مبدأ معين أو شكل أو خط بنائي 

تحكمه إال إنني ال أستط�ع إن أؤكد على هذا العنصر �صورة واضحة المعالم، ألنه كلما 

التي تع�ش �فضل مظهرها الجذاب و الم�اشر، كلما أص�ح  درس المرء بناء اإلعمال الفن�ة

من الصعب إن ينزل بهذه اإلعمال إلى مستوى القالب الواضح ال�س�ط فلقد كان واضحا حتى 

لألخالقيين في عصر النهضة انه (ليوجد جمال ممتاز ال يتمتع ب�عض الغرا�ة في إ�عاده 

 3النسب�ة) .

تبدأ المسألة �ان �ستشير  <<لفن في تلك الكلمات : " عن تعر�فه الشهير لتولستوى عبر "  

المرء نفسه إحساسا سبق له أن خبره أو مر �ه ، وٕاذ �ستشيره المرء في نفسه ، فإنه �استخدام 

الحركة واأللوان واألصوات أو األشكال التي يتم التعبير عنها �الكلمات �حاول أن ينقل ذلك 

 . >>ه .. هذا هو النشاط الفني  اإلحساس حتى �مارس اآلخرون اإلحساس نفس
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الفن نشاط إنساني يتكون من أن �حاول واحد من الناس أن ينقل بوعي ، مستخدما  <<

إشارات خارج�ة معينة ، �حاول أن ينقل إحساسات معينة ، عاشها هو ، ثم يتأثر اآلخرون 

3F>>بهذه اإلحساسات و�ع�شونها هم أ�ضا 

1. 

نظر�ات إبداع�ة أخرى أسهمت في تفسير عمل�ة اإلبداع ال �فوتنا في ذكر هؤالء الفالسفة 

الجمالي بتصورات تختلف عما سبق ذكره فعلى سبيل المثال ال الحصر نظر�ات الفيلسوف 

األلماني "إ�مانو�ل كانط" والذي عرف الفن �أنه �ستند على نوعين مختلفين من المعرفة، 

وع اآلخر هو المعرفة عن طر�ق النوع األول هو المعرفة المكتس�ة عن طر�ق الحس والن

التصور و�ستدرك أنه ال شيء من الحس وال من التصور �ستط�ع ان �عطي معرفة بدون 

اآلخر. ومعنى هذا أن ما نسم�ه تجر�ة ل�س مجموعة انتظمت عن طر�ق الحس كاأللوان 

والروائح واألشكال واألحجام وجم�عها عناصر قد نظمت أجزاؤها �الفكر وفقا لم�ادئ أو 

وجهات نظر يزودنا بها ولو اقتصرت على الحس فقط لكانت أوهاما في ح�اتنا لذا يتدخل 

الفكر ف�ضيف لها سمة الوجود فاإلحساس منفعل أما الفكر فهو فاعل. ولعل من القالئل 

الذين تعمقوا في فلسفتهم في علم اإلستط�قا الفيلسوف األلماني "هيجل" فيرى هيجل "أن الفن 

أو إخضاع اإلنسان للمادة وانتصاره عليها، فاإلبداع هو إنزال فكرة أو  ما هو إال إبداع

                                                            
 http://www.alriyadh.com/ - 1جر�دة الر�اض االلكترون�ة

http://www.alriyadh.com/
http://www.alriyadh.com/
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مضمون في مادة أو صورة وتشكيلها على مثالها، و�قدر مرونة ومطاوعة المادة تتعدد الفنون 

4Fالجميلة متدرجة من الماد�ة الى الروح�ة

1 

كما أن ازدهار الفن يرافقه ازدهار النقد �الضرورة فال �مكننا اليوم اإلطالع على واقع    

الحركة التشكيل�ة  دون اإلطالع على واقع الحركة النقد�ة التي تعتبر المرآة واألرشيف الغني 

جر، �آراء المبدعين من النقاد الفنيين أمثال: تيوفيلغوتي�ه، غوستاف �النش ، تيوفيل تور�ه ير 

 ي سانت ف�كتور، د�كلكوز وغيرهم أ.د�كانشلشة ، الفيرون ، لونورمان ، سانت بوف ، بول د

 نبذة تار�خ�ة :

في كتا�ات المؤلفين العرب ، كانت كلمة الصنعة والصناعة تشمل حرفة التصو�ر      

هو خير الدين التونسي في كتا�ه (أقوم  Beaux artsوالرقش . وكان أول من ترجم ع�ارة 

 المسالك..) فقال عنها (الصناعة المستظرفة) .

ابتدأ استعمال مصطلح (الفن) منذ القرن العشر�ن ، وذلك منذ إنشاء مدرسة لتعل�م الرسم    

. وكانت إدارتها ومدروس من الفرنسيين خر�جي البوار 1908والنحت في القاهرة في العام 

هذه التسم�ة على مدرسة القاهرة .  في �ار�س أي مدرسة الفنون الجميلة ، مما دفع إلطالق

ولم تكن هذه التسم�ة قد توضحت في المعاجم . إذ كانت كلمة فن تعني فقط " ضرب من 

شيء " كما كان في القاموس المح�ط . إلى جانب كلمة "مفن" وتعني الذي �أتي �العجائب . 

                                                            
 /http://www.alriyadh.comجر�دة الر�اض االلكترون�ة -1

http://www.alriyadh.com/
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لحفر تدخل وهكذا أص�حت مجموعة من النشاطات اإلبداع�ة كالرسم والتصو�ر والنحت وا

،وهو مصطلح استمر سائدا حتى منتصف القرن العشر�ن .  >>الفنون الجميلة<<تحت اسم 

 Plasticوألن هذا المصطلح �شمل الموس�قى والمسرح ، ظهر مصطلح الفنون التشكيل�ة 

Art  للداللة على تلك الممارسات وحدها والترجمة الحق�ق�ة لمصطلحPlastic ، المه�كلة

 يز هذه التسم�ة �النحت .لذلك حصر اإلنجل

كانت تسم�ة الفنون الجميلة هي السائدة �اللغة العر��ة. وألول مرة  1959وحتى العام    

استعملت وزارة الثقافة في مصر نعت الفنون التشكيل�ة على صفحة خاصة في جر�دة المساء 

رة العامة ، ظهرت هذه التسم�ة في أهداف اإلدا1995وحتى العام  1958اليوم�ة منذ العام

�الفرنس�ة كما وردت في تصنيف الفيلسوف إيت�ان  Plastiqueللفنون الجميلة ترجمة لكلمة 

، أخذ بهذه السم�ة عوضا عن  1959سور�و. ومنذ إحداث وزارة الثقافة بدمشق في العام 

5Fالفنون الجميلة التي مازالت قائمة أ�ضا في نطاق التعل�م الجامعي".

1 

التشكيل�ة ، أما عن المصطلح الموازي له الذي ظهر مؤخرا هو هذا عن مصطلح الفنون 

 ) فالمقصود �ه :Visual artالفنون ال�صر�ة (

                                                            
 113األثر الفني بين النظري والتشكيلي ص -1
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) أر�د منه أن �شمل Visual art" وثمة مصطلح آخر ظهر مؤخرا هو الفنون ال�صر�ة (

مما دفع إلى اإلل�اس في تحديد أي المصطلحين هو األفضل للتعبير عن  الفنون المذكورة ،

 هذه الممارسات .

و�بدو واضحا أن مفهوم التشكيل يلتصق �معنى الكلمة الفرنس�ة و�العمل الفني ذاته أما      

المفهوم الثاني فهو مرت�ط �المتلقي الذي يرى هذه الفنون ب�صره . ول�س من شك أن هذا 

خير �شمل جم�ع الفنون األخرى التي يراها المتلقي ب�صره ، وهكذا أص�ح المصطلح األ

مصطلح الفن التشكيلي هو السائد طالما هو مرت�ط �الشكل سواء أكان هذا الشكل مسطحا 

أو مه�كال ، وسواء أكان تلقائ�ا شعب�ا أو مدرس�ا إت�اع�ا . إذ إن جم�ع الفنون التصور�ة أو 

لقائ�ا على المستوى الشعبي منذ عصور قد�مة ، والتي ال تخضع النحت�ة التي كانت تمارس ت

للقواعد األكادم�ة المدرس�ة ، هي فنون إبداع�ة تدخل في مفهوم الفن التشكيلي ، ولعلها 

6Fأص�حت أصال لمدراس فن�ة معاصر تتصدر م�احث ومعارض الفن التشكيلي في العالم " .

1 

للمصور�ن الحديثين للخروج من قيود اللوحة : وٕاثر المحاوالت العديدة  الفكر التشكيلي -1

إلى الشيء بذاته ، وسعيهم إلى إدخال التقن�ات الحديثة في األثر الفني ، توصلوا إلى 

دمج الفنون التشكيل�ة �الصناعات اليدو�ة بوصفهما أثرا إبداع�ا حسب رأي هر�ت ر�دي 

ديث عن األثر الفني ألمان�ا ، هكذا أص�ح الح -وتطب�قات مدرسة ال�اوهاوس في فا�مر

 �شمل جم�ع أنواع التشكيل والتطبيق الفني .
                                                            

 114المرجع نفسه ص  -1
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"رأى أصحاب الفن التصو�ري (جوز�ف كوزوس ، سول ل�فيت ، لورانس واينر ، ميل    

بوكنر ، بوب �اري) الفكرة المكون األساسي للعمل الفني ، و�التالي قرروا بدورهم من ق�مة 

ن عبر إظهارهم إمكان�ة اختصاره في وثائق ، أو تحديد طب�عة الف اإنجازها ، و�ذلك أعادو 

سلسلة تصام�م ، أو اقتراحات مكتو�ة . ولكن بينما وضع المين�ماليون معنى أعمالهم خارج 

منحوتة في مح�طها ، فقد جعل الفنانون التصو�ر�ون من المعنى والتحليل والنقد جزءا ال 

ر الحدود بين الفن والخطاب  الذي يتجزأ من المنحوتة نفسها . وفي الحالتين ، جرى تفجي

يتناوله كوزوس ، مثال ، رأى في الكلمات مادة �مكن أن تكون موضوع �حث تشكيلي . وفي 

تأمال في العالقة بين الواقع والفكرة  One and Three chairsهذا الس�اق �شكل أعماله 

ن �شاركهم سيرورة وتمثيلها . �اختصار ، ينتظر أصحاب هذا الفن من المتأمل في أعمالهم ا

انبثاقها الذهن�ة و�تركيزهم على الفكرة والكلمات  التي تجسدها أفقدوا الفن طا�عه المادي  لكن 

حين �حدث التعبير عن الفكرة �شكل  حرفي أو شفهي  �ستعيد الفن التصو�ري ماديته  كما 

فيتو  في �عض أعمال دين�س  أو�نها�م  ، أو النمساوي  رودولف  شوارزكوغلر . أو 

أكشيوني ، التي �شكل جسد الفنان  فيها مكان العمل الفني وركيزته ، و�التالي  تنتمي إلى 

 "الفن الجسدي " أو  فن األداء الذين �قدمان ، بدورهما 

سيرورة  تحقيق العمل ، لكنهما  يتميزان عن الفنون السا�قة  �الدور المركزي لحضور الفنان 

توحيد   الح�اة والفن ، كالدادائيينوالسير�اليين قبلهم . أما فيهما ، و�سعي أر�ابهما  إلى 

الفنانون التصو�ر�ون الجدد ، فعمدوا إلى استخدام مواد جديدة وتقن�ات اإلعالنات في أعمالهم 
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ما�عد <<، مثل بروس نيومان ، أو إلى تحليل موقع القطعة الفن�ة التي تحولت في مرحلة 

وعد أقطاب الحداثة <<مثل جيف كونس ، أو إلى مساءلة إلى منتج استهالكي ،  >>الحداثة

في ضوء االنجازات الهندس�ة التي تسجننا داخل علب من زجاج وصلب ، مثل  >>بتحر�رنا

7F.>>جوديت �اري 

1 

" ونعني �كلمة << الصورة >> ذلك الكل الفني المكتمل ، سواء في ذالك أن تكون      

مثال . فالعالقة بين مختلف الصورة ؛ أي بين  استعارة أو ملحمة ك"الحرب والسالم " ،

الحسي والعقلي ؛ بين المعرفي واإلبداعي ، إنما تعكس علي نحو دقيق وم�اشر نمط 

 العالقات بين الفرد والمجتمع في كل عصر، كما أنها ترت�ط بهذا النمط أوثق ارت�اط .

معناها االصطالحي ، لقد تشكلت مقدمات الصورة قبل ظهور الصورة الفن�ة ، أي �       

بزمن طو�ل .  تماما مثل ما ولدت اللحظة الجمال�ة في عمل اإلنسان  قبل الفن . فعندما 

�ظهر الفن واألدب نجدهما يتوجهان بنور اإلبداع الحقيق، إذ ل�س من �اب المصادفة أن 

من الوجهة معالم ثقافة ما قبل التار�خ ، كلها تقر��ا ، تالقي فهما لدى اإلنسان المعاصر ، و 

الجمال�ة في المقام األول . إن العلم ، أي الفكر المنطقي ، ال �ستط�ع أن �ستوعب " 

التخ�الت الخارقة" ، و اختال قات اإلنسان القد�م " الالمعقولة " وخرافاته، في حين �فتح الفن 

عالم صدره لألساطير و الخرافات واالفتراضات الساذجة حول الكون، كالقول ،مثال،بوالدة ال

                                                            
  84ص 2013، سبتمبر  19أنطوان جوكي ، آفاق المستقبل ، العدد   -1
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من ب�ضة ، أو نشوء المجرة (درب الت�انة) من الحلب الذي قذفته حلمتا إلهة من آلهة العالم 

 القد�م .  

فل�س عبثا أن تحتفظ اإلنسان�ة اليوم بث�اب اإلنسان القد�م وأدواته في متاحف فن�ة . فوقائع 

ر عمل اإلنسان تشهد أن مظاه-نظر�ة عم�قة-ح�اتنا وتعاملنا اليوم تنطوي على حق�قة علم�ة

ووع�ه منذ بدايتها األولى ذات عالقة م�اشرة �المشكلة الجمال�ة . حقا، إن أولى لحظات 

العمل والوعي هي، في الوقت نفسه،است�عاب وٕادراك جمالي للعالم . و�هذا المعنى تكون 

 الصورة عر�قة في القد�م أ�ضا ، شأنها شأن العمل والوعي .

لكن، ما األش�اء التي نصلها بينها ونق�م بينها  ،صلة وتشا�هوتقوم الصورة على أساس وجود 

تشا�ه؟إن اللون األحمر لنجمة أو كوكب كان يذكر اإلنسان القد�م �الدم،و�نبئه �فتن وحورب 

في المجتمع ال�شري ، كذلك ش�ه شعراء الشرق شفتي الحبي�ة �المرجان ؛ وكل ذلك ك�انات 

8Fلطب�عة والمجتمع والعكس صح�ح ." تصو�ر�ة مصغرة تكونها صلة تر�ط بين ا

1 

 معاصر . -حديث –تصنيف الفنون تصنف الفنون  حسب التوز�ع الزمني الى : كالس�كي 

إن المعرفة المجردة قد تلتقط من أي مكان، أما الفهم فال �أتي إال �التجر�ة، و�فترض �العمل 

 الفني أن �كون تجر�ة، وما لم يجر�ه المرء فإنه لن �فهمه.

                                                            
، ألمان�ا الط�عة  2003مارتن هايدغر : اصل العمل الفني ، ترجمة  د . أبو العيد دودو منشورات الجمل ، كولون�ا  -1

 47 46األولى. ص 



 مدخل                                               الجذور التاريخية للفن التشكيلي العالمي 
 

 
19 

 

إن خير السبل إلى فهم الفن هو المشاركة خ�ال�ًا في مصادره. وكل عمل فني ير�نا شيئًا      

ن�صره �العين، مع شئ ندركه �ال�صيرة، إن الفنان �غير �صيرة عين�ه إنما يرسم سطوحا 

جميلة وقد تكون �ارعة وسل�مة من كل خطأ، ولكن ت�قى رسما سطح�ا. وكذلك شأن المشاهد 

ى الرسم بدون �صيرة، إنه لن يرى إال سطوحًا، وكلما ازداد تأمال �السطح قل الذي ينظر إل

 فهمه لما هو كامن وراءه.

<< لكن هايدغر ، عندما يتكلم عن النزاع بين العالم واألرض و�صف العمل الفني �أنه 

قة الدفعة التي تص�ح الحق�قة بواسطتها حدثا ، فإن هذه الحق�قة لم يتم االحتفاظ بها في حق�

التصور الفلسفي وٕانجازها . إنه تجلي خاص للحق�قة ، التي تحدث في العمل الفني . 

واالعتماد  على العمل  الفني ، الذي تظهر ف�ه الحق�قة ،ين�غي له في رأي هايدغر أن �شهد 

�الذات على أن الحديث عن حدوث الحق�قة ال يخلو من فائدة كبيرة. ولهذا فإن �حث هايدغر 

ى إعطاء وصف مناسب لوجود العمل الفني ، بل إن ذالك في الحق�قة هو ال �قتصر عل

جوهر مطل�ه الفلسفي في إدراك الوجود نفسه بوصفه حدوث الحق�قة الذي �عتمد على هذا 

9Fالتحليل.>>

1 

                                                            
 1990المجلس الوطني للثقافة والفنن واآلداب �الكو�ت  ط  الوعي والفن ،غيور غي غاتشف ،ترجمة د. نوفل نيوف-1

 12ص 11ص 
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وتعد ممارسة التجر�ب قدرة أساس�ة ومكتس�ة تت�ح الفرصة للتجديد في نماذج التفكير        

�ب على ممارسة التجر�ب وٕايجاد مجموعة من الحلول وراء فكر معين المختلفة" ومع التدر 

ينشط الميل نحو التعرف على مز�د من العالقات التي تشكل في حد ذاتها خبرة معينة في 

 السلوك، كما تنمي الرؤ�ة الفن�ة الواع�ة والمالحظة الدق�قة لمتغيرات الظواهر.

فتراقي يتميز ب�حث وانطالق في اتجاهات و�ؤكد جيلفورد أن "التفكير اإلبداعي تفكير ا

متعددة، وهذا يتوافق ومفهوم التجديد وممارسة التجر�ب، والتر��ة الفن�ة تدعو إلى التجديد 

�مفهوم الفكر اإلبداعي وذلك من خالل إيجاد ص�اغات وحلول سواء لموضوع أو عنصر 

ظ�مات الحرك�ة بين تشكيلي معين، من خالل ممارسة األسلوب التجر�بي كأداء ل�عض التن

األشكال، والمساحات، كالت�ادل، والتجم�ع، والتناوب، والتتا�ع، والتنظ�م المنعكس، والحذف، 

واإلضافة"  وتعتبر هذه التنظ�مات مداخل �مكن االستعانة بها في مجال التجر�ب في الفن 

 وذلك بهدف:

 الكشف عن مظاهر وك�ف�ات لها دالالت جديدة وغير مألوفة. -

درب على ك�ف�ة إيجاد ص�اغات تشكيل�ة مختلفة من خالل رؤ�ة العالقات األساس�ة الت -

للشكل ودراستها، ومن هنا تبدو أهم�ة الدراسات الطب�ع�ة والتعرف من خاللها على 

 العالقات األساس�ة في قانون تشكيلها الطب�عي.

اكتساب الطالقة والمرونة في التأليف بين المتناقضات وغير المتناقضات من لون  -

 وشكل وخط ومساحة. 
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"إن الرؤ�ة تتطلب النظر إلى األش�اء أوًال ، والعين هي الجهاز المستقبل لصور األش�اء 

وكلنا لدينا أعين ، لكننا ال نرى جم�عًا رؤ�ة فن�ة، ولذلك يجب تدر�ب حاسة ال�صر على 

التأمل والنظر ومالحظة الطب�عة، والتأمل �أتي �النظر إلى األش�اء مع مالحظة شيء ما بها 

كالخطوط المحور�ة في نظام البناء أو التركيب، وأما ما �طرأ من تغيرات على اللون مثًال أو 

 في عالقات تشكيل�ة أخرى يتم إدراكها من خالل النظام الخاص �قانون التشكيل الطب�عي".

لمسلمات األساس�ة في ممارسة الرؤ�ة الفن�ة، أنها ال تأتى من فراغ، فهي عمل�ة ومن ا

 �حدث فيها تزاوج بين موه�ة الفنان، وقدرته اإلبتكار�ة،واإلدراك�ة، والوجدان�ة.

 و مصادر الرؤ�ة الفن�ة تتضمن ثالث محاور هي:   

 الطب�عة وهي المصدر الرئ�سي.  -

 والعالمي.  التراث الفني الحضاري القومي -

 التجر�ب كمصدر مستحدث مع التطورات التكنولوج�ة والمعرف�ة الحادثة. -

حيث أص�ح التجر�ب في العصر الحديث واحدًا من مصادر الرؤ�ة الفن�ة، إذ أنه عمل�ة  

تجمع بين استمرار�ة التفكير المنطلق، أو المتشعب، أو االبتكاري، التي تحقق مفاه�م 

ال�حث عن الق�م الفن�ة في أي من أعمال الفن  التشكيلي، وال �عنى مستحدثة غير مس�قة في 

التجر�ب في الفن، العفو�ة، أو التعامل مع الصدفة �شكل مستمر، لكنه عمل�ة تخضع إلرادة 

الفعل العقلى إضافة للفعل الوجداني المتميز بذات�ة التعبير الفني عند الفنان، كذلك فالتجر�ب 
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س�ات التجر�ة العلم�ة، إال أنه يختلف عنها في مفردات العمل�ة في الفن وٕان اتفق مع أسا

 اإلبداع�ة، وطب�عة الناتج. 
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 فلسفة األلوان و استعماالتها:  -1

 : مفهوم اللون 

الفنان القد�م التر�ة  لقد كان اهتمام اإلنسان �األلوان قد�م قدم و جوده، فقد  استخدم 

وكانت األلوان المشتقة من هذه ،والمواد الن�ات�ة والحيوان�ة في عمل المساحيق الملونة

نادرة االستعمال �سبب غلو أثمانها  األصول ضع�فة في شدتها، كما كانت األلوان النق�ة

ثروة في اللون، فمن المستطاع اآلن أن  وندرتها، أما في العصر الحديث فقد أحدث العلم

الك�م�ائ�ة التركي�ة الثابتة والنق�ة ومع ظهور  نصنع �سهولة الص�غات ومساحيق االلوان

المختلفة فوجد  وخاصة مع ظهور برامج التصم�م الحاسب األلى زاد االهتمام �األلوان

للون ا االلوان لم �حلم بها الفنانون القدامى ،.ف�عتبر الفنانون الحديثون مجموعة مختارة من

في التصم�م وتساعد دراسته من الناح�ة النظر�ة والخبرة  من العناصر األساس�ة والمهمة

(واستعمالها استعماًال ناجحاً  األلوان بإمكان�اتالتامة 
0F

اللوان المناس�ة المصمم على اخت�ار ا)1

 . التصم�م والمعبرة في

 

 

 

                                                            
  7، ص 2013، 1ينظر: األلوان، كلود عبيد، مجد المؤسسة الجامع�ة للدراسات و النشر و التوز�ع، بيروت، لبنان، ط -1
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 مفهوم اللون لغة: 

اللون هيئة كالسواد والخمرة و لونته  « : البن منظور و قد جاء في لسان العرب 

فتلون، و لون كل شيء ما فصل بينه و بين غيره ، و األلوان : الضروب، و اللون : النوع، 

 )1F1(»ر�اءحد . هذا و �قال فالن متلون كالحثبت على خلق وايو فالن متلون إذا كان ال 

 مفهوم اللون اصطالحا: 

�قصـدون بهـا ظـاهرة فيز�ائ�ـة ناتجـة عـن تحليـل  و كلمة لون �ستعملها علمـاء الطب�عـةف 

التشكيليون والمشتغلون �الص�اغة وعمـال المطـا�ع كلمـة  الضوء األب�ض ، و�ستعملها الفنانون 

التي �ستعملونها إلنتاج التلو�ن .أن اللـون �معنـى pigmentsألوان و�قصد �ه المواد الصا�غة

الخاص بوظائف أعضاء الجسـم النـاتج علـى شـ�ك�ة العـين   التأثير الفسيولوجي الكلمة هو ذلك

ناتجا عن المادة الص�اغ�ة الملونة أو عن الضوء الملـون ، فـاللون إذا هـو إحسـاس  سواء كان

الصـفة التـي تميـز أي لـون  ،كما أن لكائنات الح�ةله أي وجود خارج الجهاز العصبي ل ول�س

بنفســجي ، وهــذا لــون أحمــر ،  ، فنقــول هــذا لــون  هونتعــرف علــى مســماه ومظهــره �النســ�ة لغيــر 

أي أن اللـون األصـفر هـو مـدلول  الخ ، فإذا قلنا هذه الل�مونـة لونهـا أصـفر…وهذا لون أزرق 

 هذه الصفات تكون:  . ولونها وقد �مكننا تغيير مدلول أي لون �مزجه بلون 

                                                            
 . 7مرجع نفسه، ص  -1
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كنه اللون ـ   (Hue ) 

ق�مة اللون ـ   (Value) 

شدة اللون ـ   ( Intinsity) 

: كنه اللون  /1  

تفوق بين لون وآخر وتشير أسماء االلوان الى ذلك فنقول هذا لون  التي الصفة هي 

أحمر ،، أو أزرق .. الخ . و�مكننا ان نغير في كنة اللون (أصل اللون )  اصفر أو ذلك

زج حمراء �أخرى صفراء فإنها تنتج مادة برتقال�ة مآخر ، فعلى سبيل المثال عند  �مزجه بلون 

هذا التغير في كنه اللون  و�سمى  . 

: ق�مة اللون / 2  

نقصد بها  �عتامته . أي التي تقدر �عتامة اللون أو استضاءته، ونقصد بها ق�مة اللون وتقدر

. ان اللون فاتح أو غامق   

خالل ق�مة اللون أن نفرق بين اللون األحمر الفاتح واألحمر  �مكننا من و�معنى أخر أي

.األب�ض أو الغامق إذ مزجناه �األسود   

: شدة اللون / 3  

ا ضعيف ممزوج ، فاأللوان النق�ة هتش�عه ، ف�عض األلوان قو�ة مش�عة و�عض أي نقاؤه أو

. تقترب من الرمادياأللوان المخلوطة التي  أكثر صفاء من  . 
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 فيز�اء اللون :

و األجسام  قزحلقد كان نيوتن أول من أكتشف العالقة بين األلوان المبهرة لقوس  

ثه في انكسار الضوء، فقد كان تلون األجسام �مختلف األلوان مثار حالملونة من خالل �

اهتمام الناس منذ قدم التار�خ و هو ما �عني من وجهة نظر الفيز�اء الحديثة  أنا تصور�ن 

قضين جوهر�ا هما اللون و اإلضاءة قد تداخال، و هو ما جعلهم �فسرون ألوان قوس قزح متنا

بإضاءة قطرات المطر رغم فشل تجارب د�كارت إلنتاج قوس قزح �استخدام كرات زجاج�ة 

مملوءة �الماء لتساعده هذه التجر�ة لتقد�م توص�فا ر�اض�ا دق�قا لشكل قوس قزح الطب�عي و 

2Fسماءأ�عاد زاو�ته في ال

1 . 

 الط�ف�ة: األلوان

تتكـون مـن وهـي )monochromatic( حاأللوان الط�ف�ـة فـي ألـوان قـوس قـز  تتلخص 

فــــي مــــا  نيــــوتن . ل�قــــوم بنفســــجي ،أزرق  ،أخضــــر ،أصــــفر ،برتقــــالي ،أحمــــر أساســــ�ة: انالــــو 

يــث أن معظــم حبــين األزرق والبنفســجي،  النيلــي بتحديــد ســ�عة ألــوان حيــث أضــاف اللــون  �عــد

و�شــــــار إل�ــــــه فــــــي �عــــــض األح�ــــــان �ــــــالطول "علمــــــاء األلــــــوان لــــــم �ميــــــزوه كلــــــون منفصــــــل، 

ســـــاس �شـــــدة اللـــــون الط�فـــــي فمـــــثال حخاصـــــ�ة تغيـــــر اال.مـــــع 3F2"نـــــانومتر 440-420المـــــوجي

                                                            
 ،دار الوفاء لدينا للنشر و التوز�ع عثمان، الواقع�ة اللون�ة ، قراءة في ماه�ة اللون و سبل الوعي �ه حينظر: صال - 1

 . 50، ص2007، 1،االسكندر�ة، مصر ، ط
 
 .  6ظات في فلسفة األلوان و استعماالتها، ص حعالء جوادي، مال - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A_(%D9%84%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A_(%D9%84%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
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األصفر ذو الشـدة المنخفضـة يبـدو بنـي فهـذه األلـوان هـي التـي يـتم تـذكرها �معرفـة  -البرتقالي

معظــم أطفــال المــدارس عــن طر�ــق الحــروف األولــى مــن كــل لــون "فــي اللغــة اإلنجليز�ــة". وقــد 

السـلم  ل لـون �قابـل درجـة مـن درجـاتاختار نيوتن هذه األلـوان السـ�عة ألنـه كـان �عتقـد �ـأن كـ

. و�عـــــــد ذلـــــــك �كثيـــــــر تـــــــم اكتشـــــــاف أن األلـــــــوان وط�قـــــــات الموســـــــ�قي يتضـــــــمنان ة�الموســـــــ�ق

4F، ولكن ال يوجد بينهما عالقة أعمق من ذلك.طيف ترددات

1 

 أب�ض األطوال الموج�ة بتساوي �شاهد على أنه انعكاسات �كون السطح الذي �شتت كل

 �متص كل الطوال الموج�ة وال �عكسها.  األسود بينما السطح

 الدائرة اللون�ة و اهميتها: 

لونا ناتجة عن تليل الشعاع األب�ض بواسطة  12هي ع�ارة عن دائرة لون�ة تضم  

  موشور ثالثي و ترتيب هذه األلوان على الدائرة اللون�ة كما يلي: أصفر، أصفر برتقالي

خضر أي، بنفسجي، أزرق بنفسجي، أزرق، أزرق مر بنفسجحمر، أحمر برتقالي، أحبرتقالي أ

أخضر، أخضر مصفر و كمثال على تسم�ة نقول: أصفر لون أولي+ برتقالي لون ثانوي 

من الدرجة األولى �ساوي أصفر برتقالي لون ثانوي من الدرجة الثان�ة و قد تم ترتيب األلوان 

يتكامل معه و �التالي ينتج  يث �قع كل لون مقابل اللون الذي ينسجم معه أيحعلى الدائرة �

عن مزج هذين اللونين الرمادي أي أن كل لون ينفي اللون المقابل له و �قصد �األلوان 

 الصاف�ة األلوان المكونة للطيف و درجاتها المختلفة و هي :
                                                            

 . 7-6ينظر : مرجع نفسه ص،  - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
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مر و البرتقالي و األصفر األخضر األزرق و البنفسجي و تصنف هذه األلوان �اعت�ار حاأل

 إلى المجموعات التال�ة :األصل و الفرع 

 األلوان األساس�ة او األول�ة و عددها ثالثة ألوان -1

 األلوان الثانو�ة األولى و عددها ثالثة ألوان   -2

 األلوان الثانو�ة الثان�ة و عددها ستة ألوان   -3

 األلوان الدافئة و عددها ستة ألوان و األلوان ال�اردة و عددها ستة ألوان   -4

 األلوان المتكاملة  -5

5Fالمحايدة لواناأل -6

1 

 األلوان األساس�ة أو األول�ة  - أ

 توماس يونغمن أمثال لقد تبين من خالل الدراسات التي قام بها العلماء  

أن أعصاب العين تتأثر �األلوان  189-1821و هيرمان فون  1973-1829

استخراجها من أص�اغ  األخرى و ال�مكن ةاألساس�ة و هي أصل األلوان الصاف�

. و من هذه األلوان األساس�ة نصل �المزج مر  و األزرق حأخرى و هي: األصفر، األ

6Fعلى �اقي األلوان األخرى .

2 

 مدلوالت األلوان:

                                                            
 . 91-90عثمان، مرجع سابق ذكره، ص  حينظر: صال   - 1
 ..www.ouarsينظر: موقع اوراسينس،    - 2
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د ذاتها، فكل لون له المقصد من حتعتبر األلوان لغة ذات مدلوالت عديدة في        

سب  الثقافات و الد�انات و الخلف�ات الفكر�ة حاستعماله و درجاته، وكذلك تتعدد المعاني 

ضارة ألخرى و من ثقافة ألخرى و حع و هو ما يبرر تغير مدلوالت األلوان من ملذلك المجت

 على العموم:  وهي

 . األزرق: يرمز األزرق إلى الليل الطو�ل و الشوق و الخزن و ال�عد

  . المرض  األصفر: يرمز إلى النور و اإلشعاع و السرور و الذبول و

 .ركة  و النار حرب و القلق و الحمر: يرمز إلى الدم و الحاأل

 .   ر�ة و الهدوء و االستسالمحاألب�ض : يرمز إلى السالم و ال

 . �اة و النماء و االستقرارحاألخضر و درجاته: يرمز إلى الهدوء و ال

 7F1. البرتقالي: يرمز إلى االنجذاب و الشوق 

 إلى الظالم و الكآ�ة و الجهل األسود: يرمز

 الرمادي: يرمز إلى التداخل و النفاق 

 

                                                            
ينظر: قدور عبدهللا ثاني، س�م�ائ�ة الصورة، مغامرات س�م�ائ�ة في أشهر اإلرسال�ات ال�صر�ة في العالم، دار الغرب  - 1

 . 143، ص1للنشر و التوز�ع، الجزائر، ط
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 قواعد و أسس التكو�ن :    -2

 مفهوم التكو�ن: -1

 لغــــة :

 للغوي �مصطلح التكو�ن :اب المعاجم المفهوم ا�حدد أصح 

، وتكو�ن العالم كان بإرادة الخالق  لشيء ،رت�ه �التأليف بين أجزئهفهو مصدر كون ا

8F، خلقه أي إخراجه من العدم إلى الوجود . 

1 

 اصطالحا : 

التكو�ن هو تلقين شخص دروسا وتوجيها في مجال ما �شكل مكثف ، والتكو�ن الفني عامل 

لرسم فهو �عني ترتيب مكونات الصور أو طر�قة جمع لعناصر �حيث تنتقل اأساسي في فن 

 خر دون ملل وهناك اختالف في تنظ�م التكو�ن في األشكال.العين من جزء آل

هو بناء شكل او تصـم�م المجموعـة ومـع ذلـك فهـو لـ�س صـورة. فـالتكو�ن قـادر  " والتكو�ن   

نـــه حالـــة الموضـــوع والمزاج�ـــة مـــن خـــالل اللـــون والخـــط والكتلـــة اعلـــى التعبيـــر عـــن شـــعور وك

  "ال يــــــــــــــــــــروي الحكا�ــــــــــــــــــــة انــــــــــــــــــــه التكــــــــــــــــــــو�ن ولــــــــــــــــــــ�س الصــــــــــــــــــــورة والشــــــــــــــــــــكل النــــــــــــــــــــه

إذن التكــو�ن هــو تكــو�ن عنــد الثــاني وهــو عمل�ــة تجســيد المعنــى عنــد االول، ولكــي نقتــرب مــن 

طروحات االثنين نقول انهما �قتر�ان من معنى واحد وهو ان التكو�ن هو نتيجة ر�ـط ومزاوجـة 

ه او نطمــح �الوصــول إل�ــه لكــي كافــة عناصــر العمــل الفنــي لكــي نصــل الــى الشــكل الــذي نر�ــد

                                                            

  4، ط  1، م  2004لمجمع اللغة العر��ة ، مكت�ة الشروق الدول�ة  معاني المعجم الوس�ط ، -1
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نعبــر عــن حالــة مــا لموضــوع مــا. ولكــن هنــاك عــدة عوامــل او عناصــر البــد مــن تواجــدها لكــي 

9Fنحصــل مــن خــالل انــدماجها ور�طهــا معــا علــى شــكل التكــو�ن " 

والــذي هــو الترتيــب المعقــول 2

الوضـوح وازن لتحقيـق للناس فـي مجموعـة مـا مـن خـالل اسـتعمال التأكيـد، الث�ـات، التتـا�ع والتـ

و�ما ان التكو�ن ل�س صورة كما في رأى االكسندر دين ، وانمـا هـو بنـاء شـكل او أشـكال مـن 

خــــالل التعــــرف �المجموعــــة المتواجــــدة فــــي عمــــل مــــا ، حيــــث �قــــوم الفنــــان ومــــن خــــالل هــــذه 

 . المجموعـــــة بتكـــــو�ن تكو�نـــــات معبـــــرة عـــــن روح العمـــــل ، لتعطـــــي بـــــذلك شـــــكل جمـــــالي

والتكو�ن �قتـرب مـن الفـن التشـكيلي �اعت�ـار اللوحـة أ�ضـا لهـا فني ،  ءالتكو�ن يدخل �كل شي

بإطــار واحــد عكــس التكــو�ن  مــؤطرة تكــو�ن ، ولكــن تكــو�ن اللوحــة ثابــت وذو مســاحة محــددة

 .على سبيل المثال في العرض المسرحي الذي �سير وفق متغيرات النص

 

 األسس التشكيل�ة لألعمال الفن�ة :-2

من عناصر ينتج عن  اجتماعها  ن لكل عمل فني بناء تصم�مي ال يخلو  إ                

عالقات �عتمد عليها نجاح ذلك البناء ان تم مراعاتها والبناء وفقها ، أو فشله ان لم   ف�ه

نتاج ا فهدف الفنان إضافة للهدف المعنوي تراعي إحدى هاته  العناصر في إنتاجه الفني ، 

النظام والوحدة والتناسق بين عناصر تشكيله الفني  ف�قوم تركيب شكل من األشكال يتسم �

 بترتيب أفكاره �ما ينسجم مع هاته العناصر .

                                                            

2    25-05-02:47.2017http://www.art.gov.sa/t15488.html 

http://www.art.gov.sa/t15488.html
http://www.art.gov.sa/t15488.html
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طب�ع�ـــــة أم صـــــناع�ة خاضـــــعة  ،وأن أغلـــــب مـــــا فـــــي الوجـــــود مـــــن أشـــــ�اء وتكو�نـــــات ماد�ـــــة

ـــــة  لترتيـــــب معـــــين وفـــــق ســـــ�اق خـــــاص، �عطـــــي األشـــــ�اء وجودهـــــا التكـــــو�ني الـــــذي �ـــــه جمل

ــــــدور الكبيــــــر فــــــي تحر�ــــــك األشــــــ�اء  ــــــذي لــــــه ال ــــــة فــــــي طب�عــــــة التكــــــو�ن وال عناصــــــر الداخل

ـــــك فـــــأن هـــــذا ال�حـــــث يـــــدرس التكـــــو�ن وعناصـــــره وترتيبهـــــا ل�كـــــون أداة  ـــــى ذل والفضـــــاء، وعل

ـــــر ال�صـــــري عـــــن الم عـــــاني التـــــي يرغـــــب الفنـــــان التشـــــكيلي أن �عبـــــر عنهـــــا، و�نقلهـــــا التعبي

إلـــــــى المشـــــــاهد خـــــــالل العمـــــــل الفنـــــــي، مهمـــــــا كانـــــــت أدوات عمـــــــل الفنـــــــان. ولكـــــــي �كـــــــون 

ـــــى  ـــــى ، �طر�قـــــة �صـــــر�ة مثلمـــــا تعبـــــر الكلمـــــة المنطوقـــــة عـــــن معن ـــــرًا عـــــن معن الشـــــكل معب

رتيـــــب �طر�قـــــة ســـــمع�ة فالبـــــد أن تكـــــون عناصـــــر الشـــــكل مرت�ـــــة �طر�قـــــة خاصـــــة أســـــوة بت

الكلمــــــات المنطوقــــــة هــــــو مــــــا �عــــــرف (�ــــــالتعبير اللفظــــــي). و�قــــــدر أجــــــادة ترتيــــــب الكلمــــــات 

ال تعــــــدو أن تكــــــون   المنطوقــــــة �قــــــدر نجاحهــــــا فــــــي التعبيــــــر اللفظــــــي، والكلمــــــات المكتو�ــــــة

أشــــكاًال رمز�ــــة تعبــــر عــــن معــــان بــــل لعلــــه كــــان مســــتحيل أن تتطــــور المعرفــــة ال�شــــر�ة لــــو 

ني بهــــــذه األشــــــكال الرمز�ــــــة التــــــي نســــــميها "كتا�ــــــة" لــــــم تضــــــع قواعــــــد للتعبيــــــر عــــــن المعــــــا

ـــــنفس معـــــاني للتعبيـــــر  ـــــي ال ـــــر ف ـــــزل ال تعـــــدو أن تكـــــون شـــــكًال رمز�ـــــًا، لكنهـــــا تثي فكلمـــــة من

ـــــق �عـــــ�ش ف�ـــــه اإلنســـــان وحـــــده أو فـــــي شـــــمل أســـــرته، و�جـــــد ف�ـــــه راحتـــــه،  عـــــن مكـــــان مغل

ــــ ــــألف مــــن أر�عــــة أحــــرف و� ين وشــــتان مــــا بــــين هــــذا الشــــكل الرمــــزي لكلمــــة "منــــزل التــــي تت
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10Fالتــــــي تــــــرت�ط �الكلمــــــة  جم�ــــــع تلــــــك المعــــــاني

فلكــــــل عمــــــل فنــــــي نــــــاجح عناصــــــر تكو�ن�ــــــة 1

 لبنائ�ة أهمها حسب المختصين : 

 تقسم أسس التكو�ن في العمل الفني الى قسمين رئ�سيين حسب المختصين وهما :

 ق�م جمال�ة وفن�ة (الوحدة، اإل�قاع، االتزان، العمق، التأطير) - أ

 عالقات إنشائ�ة في التكو�ن (الت�اين، التوافق، النسب، الشكل واألرض�ة، الس�ادة).   - ب

 :)Shapeأوًال: الشكل (

ينشأ الشكل عن تتا�ع مجموعة متجاورة ومتالحقة من الخطوط، إذ يؤدي ذلك إلى تكو�ن 

مساحة متجانسة تختلف في مظهر الحدود الخارج�ة لها �اختالف تكو�ن الخط الذي ينشأ 

عن تكراره و�اختالف اتجاه ونظام الحركة، فان كل شكل من تلك المساحات له ك�ان متكامل 

يتكون من مجموعة من األجزاء تكسب صفة الشكل . وتتخذ األشكال في الفن عددًا من 

أشكال  –أشكال مجردة  –أشكال طب�ع�ة  –أشكال عضو�ة  –التصن�فات (أشكال هندس�ة 

 أشكال غير موضوع�ة) . –أشكال موضوع�ة  –�ة أشكال غير تمثيل –تمثيل�ة 

 

 

                                                            

 .69، �غداد ، ص2013قصي طارق ، كتاب التكعيب�ة والمستقبل�ة ،  1
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 : المفهوم الجمالي للشكل

"إن العمل الفني رسالة مرئ�ة تحمل فكرة (داللة) وتؤدي إلى معنى �ستقبله المتلقي  

على شكل إما عالمة (أ�قونة) أو إشارة رمز�ة والفكرة أو الداللة هي مضمون العمل الفني 

11F(الرسالة ال�صر�ة التشكيل�ة)."

1 

والشكل ع�ارة عن كل ما �ح�ط �اإلنسان من ظواهر وموجودات محسوسة �حيث    

�شكل الصورة ال�صر�ة لهذه الموجودات من خالل انعكاس الصورة في الوعي ال�صري 

والشكل من المثيرات وعمل�ة االستجا�ة هي عمل�ة إدراك الشكل) والشكل نوعان األول 

ق) وهو كل ما �ح�ط بنا من ظواهر وطب�عة طب�عي موجود في الطب�عة (من صنع الخال

 وغيرها 

وان أنماط األشكال تتعدد وتتنوع في الطب�عة من حيث كونها هندس�ة أو حرة    

 واألشكال الهندس�ة تتعدد وتتنوع أ�ضا من حيث طب�عة التناسب بين أ�عادها وخصائصها 

حيث البناء الشكلي لها حيث وقد ميز الفالسفة االختالف في أنواع األشكال ومدلوالتها من   

                                                            

 . 173، ص  1966،  5، القاهرة ، ط : م�ادئ علم النفس العام ، دار المعارف  يوسف  مرادـ 1

،  1962ـ   جورج فالنجان : حول الفن ، ترجمة وتقد�م كمال المالخ ، مراجعة صالح طاهر ، دار المعارف ، القاهرة ، 2
 . 286ص 
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أكد سقراط أن جمال األشكال الهندس�ة الناتجة عن حركة الخطوط و�مختلف أنواعها تمتلك 

12Fصفة الجمال الدائم ول�س الجمال النسبي المحكوم زمن�ًا وفقًا ألهداف وجوده . 

1 

حيث أن األشكال الغير هندس�ة والتي هي من صنع اإلنسان حسب اعتقاده فهي  

 بجمال نسبي محدد �الهدف الذي وجدت من اجله . محكومة

أمـــا أفالطـــون فقـــد ميـــز بـــين األشـــكال الهندســـ�ة واإلشـــكال الطب�ع�ـــة والتـــي يـــرى �أنهـــا    

أشــكال قصــد�ه مقيــدة �قيــود المضــمون الــذي تحملــه لــذلك فهــي ال تعبــر عــن صــ�غة جمال�ــة 

مقيـده (فهـي ل�سـت جميلـة األشكال الهندس�ة فهي دائمة الجمـال وهـي غيـر  سام�ة مطلقة، أما

ألي سبب كغيرها وٕانما هي جميلة �طب�عتها وتشع سـرورًا لتحررهـا مـن الرغ�ـة) وهـذه األشـكال 

تعبر عن الجمال المطلق الن الشكل فيها �مثل أفكارا مجردة وهي تحاكي المثل العل�ـا �عكـس 

 األشـــــــــــــــــكال الموجـــــــــــــــــودة فـــــــــــــــــي الطب�عـــــــــــــــــة فإنهـــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــر أزل�ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــي فان�ـــــــــــــــــة .

الشــكل كــامن بذاتــه وهــو �ط�ــع الشــيء �الطــا�ع الــذي يجعلــه منتســ�ًا إلــى هــذا  و�ــرى أرســطو  

13Fالنوع أو ذاك من أنواع الكائنات . 

2 

                                                            

 

 . 35، ص  1996، دمشق ،  1مفهوم في بن�ة النص ، دار معد للط�اعة والنشر ، ط وائل بركات : 2 -
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حيث أعطى أرسطو حر�ة للفنان بتأس�س شكل �حاكي الطب�عة ولكنه غير الشكل الموجود  

مال في الطب�عة ولكن كلما اقتر�ت األشكال من البناء الهندسي كلما كانت اقرب إلى الج

 المطلق كونها ال تحتاج الى التفسير .

واألشكال في الطب�عة ل�س لتغيرها واختالفها حدود، نتيجة الختالف مصادرها، سواء    

مثل الصخور والتالل الصحراو�ة،  أكانت طب�ع�ة، أم متغيرة �فعل تأثيرات ومواد طب�ع�ة ،

 وتأثير العوامل الطب�ع�ة عليها كالر�اح واألمطار مسب�ة تغييرها .

والنوع الثاني هو من صنع اإلنسان (الفنان) وتتغير وتتطور ت�عا له وللحاجة والمنفعة  

 من نتاجات لها عالقة �الح�اة اإلنسان�ة، وتكون هذه النتاجات ذات رسالة إما جمال�ة أو

نفع�ة ، كاألعمال الفن�ة من منحوتات ولوحات فن�ة وغيرها ، وهده األشكال تتولد في الغالب 

14Fمن اإل�حاء الذي تمل�ه األشكال الطب�ع�ة على مخيلة اإلنسان .

1 

فالبد للعمل الفني (من بن�ة مكان�ة تعد �مثا�ة المظهر الحسي و�ن�ة زمن�ة تعبر عن    

وان لكل فن مادته مثل اللون ، الملمس ، الحركة وغيرها  حركته ال�اطن�ة ومدلوله الروحي

15Fغير أن المادة الخام ال تكون فنا إال إذا امتدت يد الفنان إليها فخلقت منها محسوسا جمال�اً 

2 

                                                            
فر�د خالد علوان : البن�ة الشكل�ة للون في الرسم العراقي المعاصر ، رسالة ماجستير ، كل�ة الفنون الجميلة ، جامعة  1-

  . 63، ص  2004ال�صرة ، 

 . 33، ص  1983ر�د : حاضر الفن ، ترجمة سمير علي ، دائرة الشؤون الثقاف�ة ، سلسلة الكتب المترجمة ،  هر�رت -2
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وعل�ه يخضع الشكل لعمل�ة تنظ�م العناصر التي يتكون منها العمل الفني، و�ن�ة الشكل أو 

لذلك فالشكل هو  من النقطة أو الخط أو الملمس، مجموعة عناصره فق�مته أعلى تعبيرا

16Fفي بث الجمال في العمل الفني) . س كما يراه الفيلسوف إمانو�ل كانطالعنصر األسا

1 

فالفنــانون علــى الــرغم مــن اخــتالف أفكــارهم وموضــوعاتهم ورؤ�ــتهم الفن�ــة فــأنهم متفقــون علــى  

طــاب الفنــي التشــكيلي والتــي إن الشــكل الفنــي وجماليتــه يــتم عــن طر�ــق مجموعــة عناصــر الخ

 لموضـــــــــــوع تؤســـــــــــس الشـــــــــــكل والمتمثلـــــــــــة �ـــــــــــالخط والملمـــــــــــس والمـــــــــــادة واللـــــــــــون والفـــــــــــراغ وا

 و�حدد جيروم أن للشكل وظائف جمال�ة ثالثة هي :  

ن الشكل �ض�ط أدراك المتلقي و�رشده و يوجه انت�اهه في اتجاه معين يرغب الفنان ا ـ 1  

 متلقي إلى هذا االتجاه.المنتج للعمل الفني أن �كون توجه ال

ن الشكل �أكمله يرتب عناصر العمل الفني على نحو من شأنه ابراز ق�مته الحس�ة ا ـ 2  

 والتعبير�ة .

17Fن للشكل أهم�ة �حيث ال تكون للمضمون ق�مة بدونه فهو الذي يدل عل�ها ـ 3  

2 . 

                                                            

د . �اسم عبد األمير االعسم : مفهوم الشكل في الخطاب المسرحي ، المجلة القطر�ة ، العدد األول، السنة األولى ،  1 -
 . 37، ص  2001�ة العراق ، تصدر عن وزارة التعل�م العلي وال�حث العلمي ، جمهور 

 229 - 195انظر : جيروم ستولينتيز : النقد الفني ، مصدر سابق ، ص -2
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ومع إحساس الفنان ورؤ�ته الخاصة والفنان كلما ازداد وع�ه الفني وتحسسه لموضوعات   

الح�اة واألشكال التي تثيره في الطب�عة أص�ح اقدر على اإلنتاج الفني القر�ب من ذهن�ة 

الجمهور و�التالي أكثر تأثيرا بهم ، وما يراه الفنان من موضوعات ذات أهم�ة لعالمه الفني 

حضارات المختلفة من خالل أعمال اآلخر�ن ومدى التطور الفني الحاصل وما ومشاهدة ال

هي المواد واألدوات التي استمد منها الفنانون عبر التار�خ كل هذه العناصر تساعد الفنان 

على االنطالق برؤ�ته الصح�حة لتحقيق خطاب فني جمالي �حقق المتعة الجمال�ة لدى 

 المتلقي .

 :)negLiثان�ًا: الخط (

للخطوط وظائف عديدة فهي تقسم الفراغ وتحدد األشكال وتنشئ الحركات وتجزئ المساحات 

... عندما �ستخدم الفنان الخطوط لتقس�م الفراغ فإنه يهتم بإيجاد فواصل ممتعة بينها فإذا ما 

انقسم الفراغ إلى أقسام متساو�ة أدركها العقل �سرعة وانصرف عنها لخلو شكلها مما يدعو 

الستمرار التأمل وعلى العكس من ذلك إذا استحث الفنان نشاط عقل الرائي لبناء عالقة 

  جمال�ة بين مساحة وأخرى فانه في هذه الحالة يرض�ه �المشاركة في هذه المشكلة الجمال�ة .

خطوط تأثير نفسي توحي �ه إلى الرائي فمن المالحظ أن الخطوط التي تمتد رأس�ًا من فلل 

ألعاله تبدو ثابتة فال هي صاعدة وال ها�طة ألن حدود اإلطار توقف حركتها  أسفل اإلطار

إلى االتجاهين فالعين تت�ع الخط صاعدة إلى حافة اإلطار ثم تتحرك أفق�ا حوله حتى �القيها 
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خط آخر �أخذها إلى أسفل مساحة التصم�م مرة أخرى ... هذا مع العلم �أن الخطوط 

ج السلم والموضوعة بجانبي خط أطول منها تساعد في القصيرة المنظومة على شكل در 

إظهاره �مظهر الحركة في اتجاه ما ألنها تز�د من أثر تحركه إلى أعلى قرب حافة التصم�م 

العل�ا كما تساعد على إظهار حركة الهبوط عند الحافة السفلى أما الخطوط المنحن�ة فهي 

�ع العين حينئذ تقدير امتداد المنحى ومداه أقوى تأثيرا عندما ترسم محاذ�ة لخط مستق�م فتستط

ولذا فنحن ندرك في الطب�عة منحنى ورقة الشجر �انجرافه عن استقامة خط العرق األوسط 

وٕاذا جاز لنا ان نضع �عض القواعد في استخدام الخطوط لقلنا ان كل تصم�م أساسه 

ر على الخطوط الخطوط المنحن�ة يتطلب خطا مستق�ما يؤكده ألن التصم�مات التي تقص

المنحن�ة توحي �شكل الديدان أو األحشاء .. و�جدر بنا أن نذكر هنا سؤاال هاما هو ما الذي 

يجعل الخط المنحنى خطا جم�ال و�جيب أحد الفنانين قائال �أن الخط المنحنى يتصف 

�الجمال عندما �عبر عن مشاعر الشخص الذي يرسمه .. إننا نستمتع �التنوع في الخطوط 

حب التنوع في كل شيء آخر فهناك الت�اين بين الخطوط الرف�عة والخطوط السم�كة كما ن

و�ين الخطوط المقوسة والمستق�مة.. وهناك الخطوط المنحن�ة وهي ع�ارة عن خط مقوس 

إن ح�اتنا ، استقامة أحد طرف�ه وهي تجمع بين ما بها استمتاع الخطوط المقوسة والمستق�مة

حن نستمتع بها عندما نعيها ولكننا ال نستمتع بها استمتاعا كامال مليئة �األشكال الخط�ة ون

إال إذا بدأنا في استخدامها لخلق وحدات فن�ة من إنتاجنا الخاص �عتمد كثيرا على مهارتنا 

في معالجة الخطوط... �عتقد �عض الناس أن الفنان شخص قادر على الرسم �معنى أنه 
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ظرنا أن نقول ان الفنان الرسام هو الشخص ماهر في رسم الخطوط واألصح من وجهة ن

القادر على ابتكار األشكال وتنظ�مها �طر�قة معبرة ألن كثيرا من الناس �ستط�ع ان يرسم 

صورة مماثلة لشيء ما ولكنه ال �قدر أن ير�ط بين هذا الرسم وأرض�ة خلفه أو بينه و�ين 

�عض الناس غير الماهر�ن  آخر ، بينما نجد ءاإلطار المح�ط �ه أو بينه و�ين صورة شي

في الرسم قادر�ن على تجم�ع األشكال مع �عضها �شكل معبر مؤثر ف�ه كثير من الق�م 

18Fالفن�ة

1 

 : )Colorثالثًا: اللون (

ارت�ط اللون �ح�اة اإلنسان منذ بدا�ة مشوار الح�اة وقد دخل في صم�م ح�اته الفكر�ة  لقد

والماد�ة، وارت�ط �الحالة النفس�ة أ�ضًا. " كذلك ارت�ط �اللذة واألَلم وقد اّتخذ عّدة دالالت 

ومعاني حسب موقعه من تجر�ة اإلنسان أو الفنان وتأثيرها النفسي عل�ه ، فمن تجر�ة 

لقد�م في رسم الحيوانات على الجدار كان لون الدم �عني له اللذة والمنفعة اإلنسان ا

واالنتصار على الحيوان لكن عندما كان ُيدافع عن نفسه أمام الحيوانات الُمفترسة وُ�جرح 

 19F2 و�نزف دمه كان �عني له اللون األحمر تجر�ة أَلم ر�ما تؤدي إلى الموت ."

                                                            
 –عن مؤسسة الوحدة للصحافة والط�اعة والنشر والتوز�ع   ،ناصر التصم�م في العمل الفني التشكيلي، الجماهيرع -1

 .2017، 12أ�ار  - 14947العدد حلب،

-2http://www.maqalaty.com/34477.html 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwip_qKHh-vTAhUFPxQKHZRNCJIQFghPMAg&url=http%3A%2F%2Fjamahir.alwehda.gov.sy%2Fnode%2F318190&usg=AFQjCNETGUqqwfyqyQPGFPgJjEPxJL0Fcg
http://jamahir.alwehda.gov.sy/issue/14947
http://www.maqalaty.com/34477.html
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كذلك ُ�َعد اللون وسيلة هامة من وسائل التعبير والحس واإلدراك وهو ُمساعد في تقدير 

المسافات وشكل األش�اء وحجومها ." ولقد عرف اإلنسان اللون منذ أن عرف نفسه ، فاللون 

موجود في كل مكان في ُزرقة السماء وفي الزهور ، فمن هنا جاء إحساس اإلنسان بجمال 

 20F1 معنى للح�اة بدون اللون فهو يدخل في كل تفاصيل ح�اة اإلنسان ."اللون ، فال �كون 

و�ؤكد "مات�س " أنني استخدم األلوان كوسائط للتعبير عن انفعالي ول�س ِلَنسخ الطب�عة     

وأنني استخدم أ�سط األلوان وأنـا ال أقوم بتحو�لها بنفسي ، ولكن العالقات ف�ما بينها هي 

�كون ألهام هو تعز�ز الفروق والكشف عنها ." ولقد أّكد مات�س على التي ُتحدث تغيُّرًا أو 

الجانب التعبيري لّلون أثناء عمل�ة اإلبداع في الرسم فقال " أن الجانب التعبيري لأللوان 

�فرض نفسه عليَّ �طر�قة تلقائ�ة تمامًا ، ولكي ُأصّور منظرًا طب�ع�ًا في الخر�ف فأنني ال 

ر ما هي األل وان الُمناس�ة لهذا الفصل ، أنني سوف ُألَهم ( يوحى إلّي ) فقط أحاول تذكُّ

فأن اخت�اري لأللوان ال �ستند إلى أي … بواسطة اإلحساس �أن هذا الفصل ُ�ستثار بداخلي 

نظر�ة علم�ة ، أنه �قوم على أساس المالحظة واإلحساس والخبرة ." وهو بذلك �قصد أنه 

سه فنالحظ أن هناك قدرًا من التشاُ�ه بين أفكار "مات�س �ضع األلوان التي َتخدم وتنُقل إحسا

كروتشه" ف�ما يتعّلق �أهم�ة التعبير وال س�ما التعبير من خالل الَحَدس  وهنري برجسونو

                                                            
توظيف التشكُّالت المعمار�ة للبيت ال�غدادي في تصم�م المنظر المسرحي ، رسالة  السعيدي ، منى سلمان دمحم :1 -

 . 15، ص  2000ماجستير ، جامعة �غداد ، كل�ة الفنون الجميلة ، قسم المسرح ، 
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والتعاُطف بيننـا و�يـن الح�اة فهذا يـؤدي إلى إبداع ال نها�ة له وكذلك يؤكد على أنه يجب أن 

21Fاضي والحاضر والمستقبل .�كون هنـاك تفاُعل ُمستمر بين الم

1 

 :)Spaceرا�عًا: الفضاء (

�عرف الفضاء فن�ًا �أنه الحيز الوحيد الذي نتعامل معه تشكيل�ًا فإن كان ذا �عدين كان   

الن   أو فضاًء ، أي إن الفضاء الفني ل�س فراغا  سطحًا وٕان كان ذا ثالثة أ�عاد كان حجماً 

( مجسمة أو مسطحة ) نافذة ذات ق�مة وأهم�ة الفضاء من وجهة الفنان ع�ارة عن مساحات 

 .  عظمى في توز�ع األشكال والكتل

فالفضاء في الفنون المسطحة ذات ال�عدين ، فضاء غير حق�قي ، �عتمد على اإل�حاء       

في تحقيق ال�عد الثالث ـ �العمق ، فهو سطح مستٍو ، يبني الفنان نظامه التشكيلي عل�ه وهو 

من حجم ونسب السطح الذي يتعامل معه ، إذ يرتب أشكاله �حيث تشغل  مقيد �ما بين يد�ه

مواقعها في هذا الفضاء ، فالفضاء في اللوحة أو في النحت ال�ارز حق�قة قائمة ، وهو 

مع الفضاء في  عنصر فعال �ساعد على توحيد العمل الفني وترا�طه من خالل تنظ�م الكتل

مع الفضاء  و�عد المنظور احد  خل العناصروجود متكامل لالثنين ، أو عن طر�ق تدا

العوامل التي لها التأثير القوي في أدراك العمق الفضائي في هذه الفنون  فقد عبر عن ذلك 

الفنان (دوناتلو) في منحوتاته ال�ارزة ،من خالل األبن�ة التي خضعت للمنظور ، مما منح 

يدًا عن تلك اللوحة ال�ارزة ، على الرغم تلك األبن�ة �عدًا عم�قًا نحو الداخل وكأنها امتدت �ع

                                                            
1- http://www.maqalaty.com/34477.htm 

http://www.maqalaty.com/34477.htm
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من عمقها المستوي ، و�تحقق العمق الفضائي كذلك عن طر�ق التالعب في الحجم �النس�ة 

وآخر ، وكذلك بتراكب األشكال �عضها ب�عض ، وأ�ضا �ظهور أشكال معينة في مقدمة  ل 

ل السابق للفنان الصورة و�عضها اآلخر في مؤخرتها ، وهذا ما نجده متحققًا في المثا

. فللفضاء في الفنون المسطحة ذات  (دوناتلو) ، وفي لوحة ز�ت�ة للفنان ( دافوليدو )

فهو المساحة " الحيو�ة �النس�ة للصورة ، ومن�ع قوتها ، وهو أ�ضًا   ال�عدين أهم�ة كبيرة

لقوى ألشكال تحت اا من�ع خداعها للواقع أو تصو�رها لعالم الفنان نفسه، حيث تتحرك فيها

22Fالمحركة للخ�ال التصو�ري وحده "

1 

 هناك ثالثة فضاءات �مكن إدراكها جمال�ًا داخل التكو�ن وخارجه، وهي:

 فضاء (كوني) خارج تكو�ن اللوحة. -1

 فضاء (مغلق) داخل تكو�ن اللوحة. -2

 قضاء (ضمني) متداخل مع عناصر تكو�ن اللوحة. -3

                                                            

 .66-58، عمان ، ص1، ط2009أسس التكو�ن ، مجلة فنون تشكيل�ة ،  قصي طارق ، - 1
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ما، �كل ما بينه �شمل الفضاء(الكوني).. الفضاء الواقعي المعاش من سماء وأرض وما   

م مع حالة اإلنسان النفس�ة والعاطف�ة. وهذا النوع من الفراغات يتم ئالتفرزه من تعبيرات تت

23Fالتفاعل بينه و�ين اإلنسان شعور�ًا من خالل عمل�ة وجدان�ة خالصة.

1 

ه أ�عاد هندس�ة ول�س له دأما الفضاء (المغلق) فهو الفضاء الضمني "المجرد"، والذي تحد   

 أ�ة قوة تعبير�ة أو �عد تأو�لي. فهو ع�ارة عن مساحة خال�ة ذي �عدين (طول وعرض).

أما ف�ما يتعلق �الفضاء (الضمني) فهو الفضاء الذي يتم تفعيله من قبل الفنان من خالل    

عناصر التكو�ن عل�ه لتضفي على العمل الفني �عدًا تعبير�ًا وجمال�ًا خاصًا إسقاط �اقي 

 من فضاء مغلق (محدود)، الى فضاء مطلق -من خاللها -ل�ستحيل

 1(مفتوح) دالل�ًا وتعبير�ا 

 ):Textureخامسا: الملمس (

سطح ملمس �مكن معرفته وتحسسه اعتمادًا على حاسة اللمس أو حاسة النظر الذي  لكل

تميز مالمس السطوح، وتختلف هذه السطوح من سطح آلخر من حيث الخشونة والنعومة، 

ومعرفة خصائص الخامات التي تتصف بتلك المالمس  واللين، والصلب، والشفاف، والالمع.

أمر ضروري لتفادي ما �مكن أن ينتج من تلك الخامات  من قبل المعلم قبل تقد�مها لطال�ه

                                                            
 446،447،ص 95مجلة كل�ة اآلداب / العدد ،عصام ناظم صالح -1
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من أخطار على الطالب من جانب، ومن جانب آخر االستفادة القصوى من تلك الخامة 

 لتحقيق الخبرات الفن�ة المراد تحق�قها من ورائها.

و�دل الملمس على الخصائص السطح�ة للمواد، وهذه الخاص�ة نتعرف عليها من خالل      

ل�صري، ونتحقق منها عن طر�ق حاسة اللمس، وملمس السطح �ظهر كنتيجة الجهاز ا

للتفاعل بين الضوء وك�ف�ات السطح من حيث النعومة والخشونة ودرجات الثقل . وان كثرة 

انعكاسها تعكس الصفات الجسم�ة الخاصة  األضواء المنعكسة على سطح المواد ، وك�ف�ات

وغيرها، ما �ضيف لها سمة هي سمة الجمال فالملمس مثل الصال�ة والليونة والخفة والثقل 

 �عطي إ�حاءات جمال�ة كثيرًا ما استفاد منها المصممون والفنانون .

مالمس خشنة  –) إلى (مالمس ناعمة  الدرجة وتصنف مالمس السطوح من حيث (

 –مالمس حق�ق�ة  مالمس غير منتظمة) ومن حيث (النوع) إلى ( –مالمس منتظمة  –

 مالمس إيهام�ة) –مالمس صناع�ة  –�ع�ة مالمس طب

"تعبير يدل على المظهر الخارجي المميز ألسطح المواد أي الصفة المميزة  : و الملمس هو

لخصائص أسطح المواد التي تتشكل عن طر�ق المكونات الداخل�ة والخارج�ة وعن طر�ق 

 ترتيب جز�ئاته ونظم إنشائها في نسق يتضح من خاللها السمات العامة للسطوح وهي :

 غير منتظمة ). –منتظمة  –نة خش –مالمس من حيث الدرجة : ( ناعمة  -1

 إيهام�ة ). –مالمس من حيث النوع: ( حق�ق�ة  -2
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أوًال: المالمس الحق�ق�ة : ( هي التي نستط�ع ان ندركها من حيث حاسة اللمس وال�صر 

 نتيجة ت�اين مظهرها السطحي ) ، و تنقسم المالمس الحق�ق�ة الى :

 جماد ). -عناصر حيوان�ة  -( عناصر ن�ات�ة  مالمس طب�ع�ة: -أ

 و هي كما يلي: مالمس صناع�ة:-ب 

 ( �مكن ان تتحقق عن طر�ق استخدام تقن�ة الحفر ).

 ( �مكن ان تتحقق عن طر�ق العجائن اللون�ة ).

 ( �مكن ان تتحقق عن طر�ق تقن�ة التوليف ).

 ( �مكن ان تتحقق عن طر�ق تقن�ة ال�صمة ).

مالمس اإليهام�ة : ( هي التي �مكن إدراكها �حاسة ال�صر دون ان نستط�ع تميزه * ثان�ًا: ال

24Fعن طر�ق اللمس، و �عرف هذا النوع �الملمس ذو ال�عدين ).

1 

ونرى ان هناك ارت�اط وثيق بين اخت�ار الفنان للخامة التي سينفذ عليها تصم�مه 

الرسم �األلوان الز�ت�ة ، وقد �الملمس الذي ير�ده ، فملمس الرسم المائي يختلف عن ملمس 

 �سمح الفنان (المصمم) للفرشاة  مثال �التحرك وترك �صماتها.

 
                                                            

1- http://selkattan.blogspot.com/2013/12/blog-post_18.html2013/12/18 
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 : سادسًا: المساحة

والمساحة لها  –هي ب�ان حركة الخط (في اتجاه مخالف لالتجاه الذاتي) و�شكل مساحة 

طول وعرض ول�س لها عمق، وهي محاطة بخطوط وتحدد الحدود الخارج�ة ألي حجم، 

25Fفالمساحة تعني عنصر مسطح أولي أكثر تركي�ًا من النقطة والخط .

1 

والمساحة قد تكون مر�ع أو دائرة أو مثلث أو أي شكل هندسي آخر مفرودًا وقد تكون نتيجة 

لدمج أكثر من شكل مع أجزاء �عض التجر�ب من حذف أو إضافة وغيرها  إلنتاج مساحة 

ل عضوي، أو قد تجمع بين العضوي ذات طا�ع خاص ، وقد تكون المساحة ذات شك

والهندسي، وللمصمم حق اخت�ار وتكو�ن مفرداته الخاصة �ه، كما إن المساحة �شكل عام 

هي الفراغ المحصور والمحدد بين الخطوط، وهي وحدة البناء للعمل الفني وهي أكثر تعقيدًا 

 من النقطة والخط . 

م�م وكذلك األسلوب الذي " إن المساحة وتوز�عها، ترت�ط �طب�عة موضوع التص

ينتهجه المصمم، مع مراعاة القوانين التصم�م�ة التي تجعل من الموضوع المصمم موضوعًا 

26Fناجحًا ومؤثرًا "

2   

                                                            
 327 329ص  سالم حميد رشيد جمال�ة التكو�ن الفني في رسوم رافع الناصري  -1

 . 2016:  1، العدد  34مجلة جامعة �ابل ، العلوم اإلنسان�ة ، المجلد 2 -
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 المدرسة التجر�د�ة : -1

مفهوم لها هي عمل�ة تجر�د كل ما هو مح�ط بنا عن واقعه  أوضحالتجر�د�ة في  

وكل  ،تجلى حس الفنان �اللون والحركة والخ�اليوٕاعادة ص�اغته برؤ�ة فن�ة جديدة فيها 

هوا �أعمال فن�ة تالفنانين الذين عالجوا االنط�اع�ة والتعبير�ة والرمز�ة نراهم غال�ًا ما ين

 . تجر�د�ة وحالة المدرسة التجر�د�ة متقدمة �الفن في وقتنا الحالي

تمرد الفن التجر�دي على تقاليد تار�خ�ة عر�قة في الثقافة الغر��ة كانت تعدُّ الفن نوًعا  

،وكانت األعمال الفن�ة تنال اإلعجاب �سبب االهتمام الذي تول�ه للقصة  اقيمن اإل�ضاح الر 

الموضوع الذي مثلته اللوحة، أخذت هذه الفكرة في التغيُّر في بدا�ة القرن العشر�ن  أو

ـ الفرشاة واللون واألشكالالم�الدي، كان الفنانون وقتئذ قد سمحوا ألدوات صناعة الصورة ك

فقد اكتشف الفنانون أن المواصفات الرسم�ة للرسم  ،موضوع مادة الرسم�أن تعتِّم أو تشوِّه 

0Fممتعة �حد ذاتها

1. 

األصيل للفن ، فمهما اختلفت اتجاهات الفن فان أصله  االختزاليالفهم هو التجر�د ف 

، و المحكمةالتجر�د ، وهو نتاج انصهار االفكار اإلبداع�ة و عالقتها الشكل�ة و اللون�ة 

                                                            
 https://www.marefa.orgينظر موقع: عالم المعرفة،  - 1
 

https://www.marefa.org/
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ليل و الر�ط و التشكيل الفني حكما التحالجزء و الكل، و التي تصنع توجها ماألصل بين 

1Fالمجرد و الذي �مثل توجها جديدا عما بدأ و تكرر

1. 

و الفن التجر�دي �مثل اتجاها فن�ا ظهر في بدا�ة القرن العشر�ن و تأكد في فترة ما بين 

2Fبلغ القمة في بدا�ات الخمسين�ات حيثرب العالم�ة الثان�ة، حر�ين و تكرس من ثم �عد الحال

2 

�مدلول شكلي و ظاهري أو  االكتفاءفي جوهر األش�اء و عمقها و ل�س  ال�حث�مثل التجر�د 

،  محكمةارت�اطه �منطق الواقع و اقترا�ه و �عده عن مظاهر الطب�عة ، انما �ظهر �عالقات 

 لها مدلوالت �صر�ة ورائها . 

، فالطب�عة مثلت مع�ارا للتوجهات الفن�ة من خالل �التجر�د المع�ار و المق�اس  ىو اختف

أن الفن مق�اس في ا يتمثل عمق أو األصل الطب�عي لهذه التوجهات ،أما التجر�د فخلق مع�ار 

د مساراتها بنظرة هندس�ة ح، و التي تمثلت أ قد مهد للتجر�د �امتداد التكعيب�ةو  لذاته ،

للعالقات  بإحكامليل و ر�ط حمشهدا �أشكال هندس�ة مجردة ، أخذت من تللطب�عة ، تعكس 

العمق من ز�ادات ، و �مثل فقدانها  ما هوالهندس�ة منتجة  تجر�د الجوهر دون اإل�قاء على 

و  حو الفن في التجر�د تحرر من الت�عات التقليد�ة ، نتركيزا أكبر و أعمق للجوهر المطلوب .

و الكشف عنه ، و القدرة على أثارة االنفعال الداخلي و تحر�ك  ال�حث في اعماق المجهول

                                                            
 .23، ص1981أمهز محمود: الفن التشكيلي المعاصر، المثلث للتصم�م و الط�اعة و النشر ، بيروت، - 1
 .23المرجع نفسه، ص -2
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ليل�ة ترا�ط�ة محكمة ، ترت�ط �حساس�ة الفنان و حالوجدان �التعبير الضمني من عالقات ت

3Fسه لتص�ح جدول عذ�ا خاصا �هحانسانيته و �التالي تنصقل �

1. 

إلى أن الموس�قى ال  التجر�د هو إكثار انماط الفن الحديث صعو�ة و �شير انصاره دائما

تحاكي الطب�عة لكنها تصل إلى مشاعر الماليين  و ان األشكال المرئ�ة �مكنها �المثل أن 

4Fتتوجه إلى أحاس�سنا و تصل إلى بديهتنا �حكم الفطرة  

و �ظهر تجر�د �شكل متعدد  2

النزعات و التوجهات ، ت�عا لروح الفنان و خالصته التجر�د�ة الموجزة من خالل شكل يوحي 

ساس �عالقة مشتركة بين ح�أشكال متعدد و إ�حاءات متنوعة تز�د الشكل ثراءا، و هي ا

و ادخالها ..) ة.حت اطار الدائرة مثال (الشمس، القمر ، قرص دواء، تفاحدة تحاألشكال مو 

قيق لما هو عكس اتجاه األفق (و الذي حفي التأو�ل و التشكيل لقاعدة هندس�ة ، فالتعامد ت

ق�قة للوجود ،  و �مثل الخط األفقي بتوازنه ح�مثل اإلنسان في مشيته، النخلة...) ، و هي 

 ق�قة وجود أخرى ، فالعالقة بين التعامدحاألفقي األرضي ، �عبر عن  لالتجاهق�قه حو ت

 ق�قتين يتم تجر�ده وفق للنظرة و العمق في الجوهر . حاألفق�ة هي خلق عالقة جدل�ة بين 

ة التجر�د�ة �الشكل واللون و المضمون ، و تشكل القدرة على التفاعل بينهما حتتشكل اللو 

�مع�ار ق�اسي مختلف ، رافض لألشكال الكالس�ك�ة ذات المق�اس تلقي مو�ين وجدان ال

ه و من غير المنطقي الفصل بين الشكل والمضمون و هذا لما ني هيجل أيث ير حالطب�عي، 

                                                            
 149،ص 2000، 1مختار العطار، آفاق الفن التشكيلي على مشارف القرن الواحد و  العشر�ن ، دار الشروق، ط - 1
 149نفسه، ص المرجع -2
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د منهما لتكملت اآلخر فبدون األول ال يوجد لآلخر و من منظوره ال يرقى ح�قدمه كل وا

 5F1. الشكل إلى المرت�ة العل�ا إال عند اكتمال الموضوع

ي تقليد الطب�عة  ، �ستط�ع كل متذوق للفن ان حث عن اإلبداع �فوق و حفالتجر�د مدخل لل� 

 يتفاعل مع لغة التشكيل الفني التي تم ت�س�طها الى معادالتها األولى . 

ه جر�د ، و لكل من هذو للتجر�د اتجاهات مذهب�ة مختلفة ، تختلف في البدا�ات و تنتهي �الت

من  ها ، و قد �كون االتحالمذاهب رواد و طا�ع مميز مغاير لغيره و ان تشابهت في �عض 

و مرجعتيهما الفن�ة  ، و اللذان  كاندنسكيو  نندر�او مو الدقة ذكر  اإليجازو  حالوضو 

ة الهندس�ة و التجر�د�ة التعبير�ة ، ففي ��شكالن نق�ضين في خطهما التجر�دي ، بين التجر�د

صارمة، أما أبوه أذا جاز هذا القول ، فقد كان وجد الرسم التجر�دي نفسه أما  نموندر�ا

البهلوان�ة و  حي الثان�ة األراج�حي األولى توازنات الهندس�ة الدق�قة، تو ح، فبينما تو  كاندنسكي

6Fالنار 

2. 

والتعبير�َّة  إن أول فّن تجر�دي أنتجه فنانون ُصنِّفوا ِضمن حركات مثل الفوف�ة 

والتكعيب�َّة والمستقبل�َّة. وقد ُسمِّيت رسوماتهم �التجر�د�ة، رغم أّن موضوع الصورة �مكن 

كل موضوع الصورة ألجل  م 1910مالحظته في أعمالهم. حذف �عض الفنانين �عد عام

لفن كامل التجر�د. عمل  ومتضاداندفاعان نظر�ان متميزان األشكال المجرَّدة. انبثق هنا 

                                                            
 28رمضان �سطاجي: مخمد غانم، جمال�ات الفنون و فلسفة تار�خ الفن عند هيجل، ص -1
 . 207، ص1982أليوت،  -2

https://www.marefa.org/1910
https://www.marefa.org/1910


 الفصل الثاني                                      المدرسة التجريدية و فالسفة األلوان
 

53 
 

الروحيون انطالًقا من االعتقاد �أن عناصر الفن بإمكانها تحر�ك الروح م�اشرة، وأن الرجوع 

إلى العالم المادي قد �عوق قدرتهم في نقل الرسائل العاطف�ة �صورة م�اشرة وقو�ة. كان على 

7Fالهولندي موندر�ان پيت  و الروسي كاندنسكي فاسيلي رأس قائمة هؤالء الفنانين

1. 

 الفن التشكيلي الجزائري و تجارب تجر�د�ة: -2

فالفنانين الجزائر�ين  ، التشكيلي الجزائري غن�ا من حيث الكم و النوع �عتبر الفن 

صاغوا مئات الصفحات التشكيل�ة التي برعوا فيها من واقع الح�اة اليوم�ة وتار�خ الشعب 

وانتمائه واحالمه تلك الصفحات الخالدة التي انتزعت إعجاب خبراء الفن الغر�يين، فقد صاغ 

زائر�ة المعة منها الرواد دمحم راسم ودمحم تمام ، ومصطفى بن د�اغ هذا الفن اسماء تشكيل�ة ج

وفناني عصرنا الحديث موسى بوردين  و سعيد شندر و رشيد عالق ونور الدين شقران 

ورشيد جمعي ولزهر حكار وزهرة سالل وصف�ه ودمحم ولحاسي ، راحوا  �سجلون كل ماتراه 

8Fة الخط العر�ي والزخارف االسالم�ة المتشا�كةبراز ق�مموا بإالعين من ح�اة يوم�ة كما اهت

2 

 

 

                                                            
 ،مرجع سابق ذكره https://www.marefa.orgينظر: عالم المعرفة،  -1
، http://rgcriticism.blogspot.com/2011/08/blog-post_537.html?m=1ينظر: موقع،  - 2
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 ـ دمحم راسم :

و ينحدر من اسرة عر�قة في دروب الفن  1896الذي ولد في العاصمة الجزائر�ة عام  

التشكيلي سعت إلى توثيق التراث وابراز دوره الهام في الح�اة الجزائر�ة التقليد�ة واالنتماء 

الفن التشكيلي الجزائري و�عد من ابرز الفنانين في اإلسالمي ، وهو رائد من أهم رواد 

كما برع في المدرسـة التقليد�ة حيث اهتم برسم المناظر الطب�ع�ة واألح�اء في  التصو�ر

 اتنمنممفن اللمدينة كما برزت قدراته اإلبداع�ة أثناء عمله أستاذا في المدرسة الوطن�ة ال

9Fوالزخرفة، و�لغ صيته أقـاصي أورو�ا

1 

 تمام :ـ دمحم 

الفنان التشكيلي دمحم تمام فنان فذ متعدد المواهب ، ذائع الصيت مارس الفن �مختلف  

منـاح�ه وضرو�ه، احترف فن التصو�ـر و�الزخرفة العر��ة اإلسالم�ة وفن المنمنمات وتأثر 

، واهتم بتار�خ�ه، والكتا�ة عن رواده  أ�ما تأثـر �الز�ت وكان يجيد ـالفن الموس�قي األندلسي

وكان �عزف على العود والقيثار كما استقى الكثير من الخبرة الزخرف�ة والمنمنمات اإلسالم�ة" 

األلوان خالل فترة انتسا�ه إلى "مدرسة الفنون التي اسسها عمر راسم مشعل إح�اء التراث 

الجزائري اإلسالمي وكـانت تحمل شخصيته بين اتجاهين االستعمار�ة الكامنة في حركة 
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وكان دمحم تمام يجمع في الوقت نفسه متناقضين فهو شديد التمسك �التراث  االستشراق.

العر�ي االسالمي مع االنفتاح واالطالع على إبداعات الحضارة الغر��ة ، تشهد اعماله 

االنط�اع�ة مناظر طب�ع�ة ومواض�ع اجتماع�ة التي صورها �الز�ت من خـالل أعمالـه حيث 

فحـات القـرآن الكـر�م فن الزخرفة اإلسالم�ة على الكثير من رسم زخـارف فـائقـة الجـمال لص

10Fاهتماماته، �اإلضـافة لمواض�ع أخرى ذات طا�ع ديني وتراثي 

1. 

 ـ مصطفى بن د�اغ :

�عـد مصطفى بن د�اغ أحـد رواد الفن التشكيلي الجزائري ينتمي لعائلة في حي  

ة، وجده ألمه عالما في الفلك القص�ة عرف عنها العـديـد من الشخص�ات الوطن�ة والفن�

الرحمن ودرس  والر�اض�ات ، وكان أبوه مساحا، حيث تتلمذ على الفنان التركي دالشي عبد

ابن د�اغ في فنون الزخرفة منذ صغـره، و برع في فن الزخرفة الجميلـة على األستـاذين 

اإلسالم�ة وقرأ "سـو�يرو" و"النغلـوا" المتخصصين في فن صناعة الخزف في مدرسة الفنون 

حولها العديد من الدراسات المنشورة الفارس�ة. وتالزم ظهور نبوغه في وقت وجود الفنانين 

11Fالمستشرقين من أمثال "ميجون" و "بـايو" و"ر�كـار"

و للمؤرخين لحمالت السلطات  2

االستعمار�ة وميله للدفاع عن أصالـة الشعب الجزائري العر�ي المسلم والتصـدي لحمالت 

شك�ك إلى جـانب العمل الفني، و�ـرزت أعمال ابن د�اغ الزخرف�ة ونالت من النجاح أكثر الت

                                                            
 https://www.djazairess.com/aps/236658 ،13:15/2018 ،12:00ينظر موقع:  - 1
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مما كان ينتظر ، ففضلت السلطـات الفرنس�ة االستفادة من خبراته وعينته أستاذا في مدرسة 

 الفنون الجميلة 

 مخمد خدة: ـ 

ة أحد المرتكزات األساس�ة للحركة التشكيل�ة في   الجزائر المعاصرة وأحد ُ�عتبر دمحم خدَّ

أعمدتها التي ال تنهض دونها، وهو قبل ذلك قطب التجر�د�ة الجزائر�ة بدون جدال، كما أّنه 

مع الفنان دمحم إس�اخم الفنانان األكثر حضورا في الساحة التشكيل�ة العر��ة والعالم�ة، واألكثر 

لوقت تستقطب فضول تمثال لحركة التجديد والحداثة، وقد ظلت لوحات خّدة كّلّ◌ هذا ا

 .الشغوفين �صهيل األلوان

وتحيل لوحاته إلى فنان أّخاذ �عرف سّر اللغة التشكيل�ة، كما تحيل إلى تجر�د�ة مكتنزة 

�الغنائ�ة، وقد تفرد هذا الفنان �أسلو�ه المتميز، في توظيف الحرف العر�ي كعنصر تشكيلي، 

لم أستعمل «. وقد صرح في هذا الس�اق مستثمرا مرونته المتناه�ة وقابليته للتشكيل والحركة

الحرف أبدا من أجل الحرف نفسه، في أعمالي أشكال حروف، كأنني أرفض أن أستعمل 

الحرف التقليدي كما هو، إنها حروف ترقص �األلوان، فتقول ما ال �قول نص بنيته من 

12Fحروف

1 
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زاوج بين وحسب النقاد، �شّكل دمحم خدة �مفرده، مدرسة في األسلوب التجر�دي، ت 

جمال�ة التجر�د�ة الغر��ة والحروف�ة العر��ة، لكن ي�قى تجر�د خدة أسلو�ا متميزا كل التمّيز 

أغن�ة تجر�د�ة تنشد من ير�د، ف�فهمها «بين التجر�د�ات العر��ة، إذ تحّولت اللوحة عنده إلى 

�حثه ،خاصة  الناظر على طر�قته، وظهرت في لوحاته حروف معانيها أكبر من أشكالها

�حيى «المعّمق في خصوص�ات الفن اإلسالمي المّتسم �التجر�د، وتمّثله له من خالل 

، أهله ل�فجر هذا المنحى الجديد، الذي يؤّسس على الحروف�ة والتجر�د�ة الغنائ�ة، »الواسطي

ألنه كان يرفض أن تكون لوحاته نسخا مشّوهة للواقع، أو تعبيرا فّجا �المس السطح بدون 

، و�ترك له حر�ة البوح والحركة، لكي »�ستنطق الحرف العر�ي«ي عمق الذات، إّنه التغلغل ف

�ستنفد كل معان�ه وٕاحاالته، كما ُيخرج الطب�عة في خطوط وظالل وألوان متداخلة ومتناغمة، 

قد تبدو غامضة، لكنها تف�ض �الدالالت واإل�حاءات وت�قى مفتوحة على كل القراءات 

 . المحتملة

جزائري يرتقي إلى هذه المرت�ة الممتازة.. وال بد أن اللفن فا العرض الموجز، وفي آخر هذا

نشير، في هذا المقام إلى أن رواد الحركـة التشكيل�ة الجزائر�ـة �أعمالهم المتميـزة �حتاجون الى 

الكثـير من ال�حث للتعر�ف لذكر سيرهم وأعمالهم الفن�ة ومن فناني العصر الحديث نتعرف 

وردين لوحات الفنان موسى بوردين التي تتميز �الكثير من الحساس�ة والتي على موسى ب

تصور الطا�ع المعاش لح�اة المرأة ومح�طها في الح�اة اليوم�ة من أعراس وز�ارات واحاديث 

المرأة جتماع�ة �شكل جيد ولكن كان موضوع جلسات النسائ�ة الراصد للح�اة االجانب�ة في ال
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الفنان رشيد عالق  الذي يجده في ح�اتها اليوم�ة رشيد عالق يهتمهو شغله الشاغل للكثير 

13Fبراز ثراء التراث والتقاليد والعادات خالل أعماله بإ

1. 

 فلسفة اللون عند الفنانين التجر�ديين:

 ف�سلي كاندنسكيفلسفة اللون عند 

) أحد رواد الفن التجر�دي، عبر اشتغاله 1944 -1866( كاندنسكي سيلينفا�عد  

ب�عي، وجعل ـــــاثلي والطـــــوتنظيره الفني الذي سعى من خالله إلى التخلي عن التصو�ر التم

سًا لشعر�ة ــــــــالمشاعر واألحاس�س الداخل�ة العمود الفقري والق�مة األساس�ة في العمل، مؤس

 عن ق�ضة التشخ�ص. تجر�د�ة مفعمة �العاطفة �عيداً 

اله على بناء أسس جديدة شكًال ومضمونًا في التعاطي مع ــــــفي أعم كاندنسكيدأب  

لة في أورو�ا، �احثًا عن ـــًا طو�ــــ�عي الذي ساد قرونـــــو�ر الطبــــــــــالفن، منعتقًا من سطوة التص

تمد قوته من ـــــــ�س ااس�س، بناءـــــــــــــن بناء جمالي حر يخاطب العواطف والمشاعر واألحـــــتكو�

شة، كتلك ــدائ�ة عند اإلنسان، فالفن التجر�دي ولد في لحظة وجد ودهـــــ�ة البـــــة الطفولـــالدهش

روب، حيث ــــــب�عة مثل الغـــــان أمام شيء رائع الجمال في الطـــاللحظات التي �قف فيها اإلنس

ي�ة وفرح ال حدود لهما، ـــــفسه فتتش�ع بها، وتغمره �سعادة عجــــإلى نتتسرب األلوان واألضواء 

                                                            
 المرجع السابق - 1
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دونما حاجة إلى التفكير. إنها سعادة مجردة عن الموضوع قوامها الخطوط واأللوان واألشكال 

14Fواألضواء.

1 

لبن�ة اللون وظ�فة جديدة أال وهي عالقة ثالث�ة األطراف هي  ( كاندنسكي )لقد أوجد      

ون بؤرته التعبير�ة التي تفصح عن روح�ة الفنان  وعن ذائقة المتلقي وشعر�ة حيو�ة الل

الفضاء الجمالي الذي يجمع و�ؤجج جدلها ، مستغال بذلك ما لأللوان من غنى �صري 

وداللة جمال�ة . فسحب اللون من س�اقه المادي المعهود إلى س�اق نصي جديد ، فلم �عد 

 �ة خفاء نفس�ة ذات طاقة تعبير�ة اللون قناعا للموجودات بل أص�ح بن

في مراحل جمال�ة لون�ة عدة . وكأنه بذلك أراد أن  ( كاندنسكي )وت�عا لذلك تنقل         

يتت�ع نمو وسمو المدركات تواز�ا مع تنامي ال�حث في روح�ة الفن عبر األلوان والمساحات 

طع مع األخرى ، بل وهو ما �سمح أ�ضا بوالدة شعر�ة لون�ة خاصة لكل مرحلة ال تتقا

تتناغم معها بتوافق موس�قي �حكي قصة روح إنسان أراد أن �حول الكتل واألحجار والتالل 

( إلى ألوان تعج �التعبير الصادق الذي يولد داخل كل ذات  لقد عملت إبداعات وتجارب

اللون�ة على مزاوجة دوري العقل والعاطفة وفعليهما، إذا لم �فرض قيودا منطق�ة  كاندنسكي )

لعالئق�ة العناصر وال �عدا تأو�ل�ا لداللة األلوان واألشكال . و�ذلك فإنه قدم ص�اغة شعر�ة 

حة متخيلة ال مدركة �صر�ا . وهو ما أضفى على أعماله تلك الهالة الجمال�ة اذات مس

15Fه�ة األ�عادالسام�ة والالمتنا

2 . 

                                                            
 29، الخم�س www.alkhaleej.aeينظر: غيث خوري جر�دة الخليج،  اسيل�كاندنسكي ، شاعر�ة التجر�د،  - 1

 .2018فبراير  15هـ ،  1439األولى  جمادى

 78، ص1984مدخل إلى ماه�ة الفن الحديث ، دار النهـار للنشـر ، �غـداد ، جرداف  حل�م : تحوالت الخط و اللون .  -2
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 بيت موندر�ان:

بتطو�ر  أحد رّواد المدرسة التجر�د�ة في الرسم. وقد اقترن اسمه موندر�ان�عتبر بيت  

ما اسماه في ما �عد �ال�الست�ك�ة الجديدة. وهي شكل من أشكال التجر�د الذي �عتمد على 

” مع  الفنان  رسم ش�كة من الخطوط السوداء األفق�ة والعمود�ة �استخدام األلوان األساس�ة

، التف وحولهما �عض الفنانين والمعمار�ين L. vanDoesburg  ليو فان دو�سبرغ

وذلك من خالل تقنين الوسائل الفن�ة. كما أنهم ” فهم جديد للجمال” ين دعوا إلى والشعراء الذ

نادوا إلى عدم تمثيل الطب�عي والواقعي في الفن، مروجين �كثافة توظيف لغة األشكال 

الهندس�ة الصرفة، التي تحضر فيها الخطوط األفق�ة مع العمود�ة حضورا بل�غا. أما في ما 

استخدامها �ص�غتها األول�ة، ولكن �اقتصار محدد على: األحمر  يخص األلوان فقد آثروا

واألزرق واألصفر؛ مع نبذ استخدامات األسود والرمادي واألب�ض. و�عود الفضل إلى 

وٕاس�اغها على تلك Neo-Plasticism ”اللدائن�ة الجديدةفي نحت مصطلح  ” موندر�ان“

الخطاب الفني وقتذاك ، هي التي  فيDe Stijl ”دي ستيل” المفاه�م التي كرستها دور�ة 

الطل�ع�ة ” المجوعة الفن�ة” ، والتي الحقا تّسمت تلك 1917بدأت تصدر في أكتو�ر 

.�اسمها 16F

1 

                                                            
موندر�ان  من بين أهم رواد المدرسة التجر�د�ة،  يتب https://www.almrsal.comينظر: موقع المراسل،  -1

23/02/2015. 
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في توظيف  انهمك الفنان في االشتغال على أسلو�ه التجر�دي الخاص، الذي يتجلى  

ة هذه اللوحات تركي�ات الخطوط األفق�ة والعمود�ة على أرض�ة فاتحة أو ملونة. وفي سلسل

فضال على حضور  ثمة س�ادة واضحة لحضور المر�ع �أ�عاد مختلفة، ” تكو�ن” التي دعاها 

دي ” صلته مع مجموعة  ”موندر�ان“�قطع  1925الخطوط العمود�ة واألفق�ة. و�حلول سنة 

كعنصر أساسي في لغة المجموعة ” الوتر“مسألة اعت�ار ” دو�سبرغ“عندما أثار ” ستيل

عن األفكار السا�قة. أما هو، فقد انغمس الحقا في ” ارتداد” عتبرا ذلك �مثا�ة الفن�ة، م

االشتغال على تكو�ناته المكررة التي اقتصرت على خطوط متعامدة مع استخدام أشكال 

في هذا  هندس�ة نق�ة، والتي بها استحق اعتراف العالم الفني �منجزه اإلبداعي وقدراته 

17Fالمجال.

1 
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 غوغ:فنسنت فان 

في سن السا�عة والعشر�ن ح�اته الفن�ة من خالل أعمال أبدعت  فان غوغبدأ الرسام  

على الورق. مع تغير األمكنة التي انعكست على أعماله من قر�ة "ألز" إلى إقامته في 

مصحة "سان ر�مي" لألمراض العصب�ة وفي بلدة (أرلز) والتي شهدت عنق ضر�ات فرشاته 

ت معظم أعماله بدون رسوم مبدئ�ة وهي التي ز أنج –ا ال�عض ووضع ألوان بجانب �عضه

 ات الممهدة للعمل األصلي". وشيئًا فشيئًا استطاع أن يلم بتقن�ات الخاماتافكشتنسميها "االس

واأللوان وك�ف�ة التعامل معها فأص�حت رسومه الخارج�ة كالشعر حين يختزل المعاني  

حساس الجمالي وم�حرة في أزمنة افتراض�ة والمناظر في صور شديدة التركيز مثيرة لإل

18Fجمال�ة داخل العمل الفني

1. 

) تحت س�طرة  أكلي ال�طاطسفقد جاءت أعماله الم�كرة حين رسم لوحته المشهورة (  

اللون الداكن، فهي لعائلة من المزارعين الهولنديين فأكسبها لون طين األرض المنتجة 

الذي يرسل إضاءته الخافتة إلى الوجوه ل�ضئ  لل�طاطس ومع شع�عات مص�اح الغاز العلوي 

                                                            
فان جوخ إنتاج غز�ر في عمر  تفينس،  xa.yimg.com/kq/groups/10682150عبد الرحمن عبده: موقع   -1

 قصير
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مالمحها ال�ارزة ، ومشكًال إ�اها بتعبير�ة شديدة تقرب من الكار�كاتير، إنها محاكاة لح�اة 

شديدة الصعو�ة لعالم الفقراء، فيها من �صنع الشاي ومن �أكل ال�طاطس (طعام الفقراء) إنها 

طف معها، وأال �قل تعاطفك عن الفنان نفسه قمة اإلحساس لحالة إنسان�ة ال تملك إال التعا

 الذي عان من الفقر هو أ�ضًا، فتجبرك على التوحد معهم.

واكتشف ال�احثون �استخدام مجهر إلكتروني والتحليل �أشعة إكس لفحص أجزاء من  

في البدا�ة كان  غوغفان الص�غات من دون أخذ عينات �طر�قة قد تضر العمل الفني أن 

حتى �حقق النسب  س�ستخدم إطارات الرسم المنظوري لتكون دليله، وكان يرسم على الكنفا

الصح�حة وعمق المساحة في المناظر. والحقا �عد أن اكتسب المهارة الالزمة لم �عد �حاجة 

إلى هذه التقن�ات. ومثل كثير من الفنانين، عاد للعمل على لوحات انتهى منها حتى �صل 

القائمة  ن�كي ب�كرإلى النتيجة المرغو�ة. وكان أهم اكتشاف يتعلق بلوحة ألوانه، كما توضح 

وكيف تغير  فان غوغنحن نعلم كثيرا عن الص�غات التي استخدمها «على العرض. وتقول: 

لونها مع مرور الوقت. و�عد هذا أمرا مهما لفهم أعماله ومعرفة ك�ف�ة التعامل معها �طر�قة 

تزال األلوان زاه�ة، لكنها كانت لتص�ح أزهى خاصة األحمر. صارت �عض أفضل. ال 

، وكان هذا هو ما حدث مع اللون البنفسجي الذي »درجات األحمر �اهتة، أو اختفت تماما

الفرنس�ة، ألن اللون » أرل«في تلو�ن جدران غرفة النوم في مدينة  فان غوغاستخدمه 

جواني بهت قبل األوان، ر�ما حتى قبل أن يتوفى األحمر الذي يدخل في تركيب اللون األر 

وتقدم لنا درجة اللون األصل�ة، التي ال  ، لم يبق سوى اللون األزرق الذي امتزج �ه،فان غوغ
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لقد كان هذا شيئا أراد أن �عبر عنه في فيبدو عليها سوى تغير طفيف، صورة أكثر نعومة 

نظر�ة األلوان، األرجواني واألصفر لونان ط�قا ل »تلك اللوحة. إنه الهدوء والشعور �الراحة

نظر�ا على كل منهما تعز�ز اآلخر. «متضادان متكامالن، كما تقول مار�ا. وتضيف: 

�النس�ة لي الجدران األرجوان�ة في غرفة النوم تجعل المشهد أكثر نعومة. و�ؤكد هذا تمسكه 

 . 19F1»األزرق مع األصفر بنظر�ة األلوان التقليد�ة التي تستخدم األرجواني مع األصفر ال

عدة تقن�ات مختلفة في استخدام األلوان التي كان �ستخدمها  فان غوغجرب  

معاصروه �من فيهم هنري دي تولوز لوتر�ك، الذي خفف ألوانه واستخدم ألوانا سطح�ة. وات�ع 

لفترة قصيرة تقن�ة التنق�ط �ألوان ثقيلة. وترت�ط األلوان عال�ة التضاد التي استخدمها  فان غوغ

في لوحاته ف�ما �عد �اللحظة التي تواصل فيها مع ذاته كفنان وطور أسلو�ه  فان غوغ

الخاص خالل آخر عامين من ح�اته. وتشير حق�قة استخدامه أللوان زاه�ة أكثر والمز�د من 

رجواني إلى أن أعماله كانت أقرب إلى أعمال صد�قه بول غوغان. ومن درجات األحمر واأل

يتحرى األمان والتقليد�ة في اخت�اراته لأللوان أكثر مما كنا  فان غوغهذا المنطلق، ر�ما كان 

 .نتصور

    أن االكتشافات المتعلقة �األلوان لن تغير �الضرورة رأينا في نفسيته، فهي تقول:    

. ..لقد كان �ستخدم كثيرا من األلوان وكان متفائال �الح�اة �المستقبل و�فرص ب�ع عمله « 

                                                            
الثالثاء ، 12579، اكتشاف أللوانه الحق�ق�ة ، عدد: archive.aawsat.comينظر: موقع جر�دة الشرق األوسط،   - 1
 .2013ماي 7
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لذا عندما فشل تعاونه مع غوغان، وأص�ح الجئا، �ات أكثر جد�ة واكتئا�ا، وتغيرت ألوانه 

واتجه إلى استخدام األصفر المائل إلى البني ودرجات األخضر والبني المختلفة. وأص�ح 

لوان األكثر هدوءا ورزانة، ونحن نرى عالقة بين حالته العقل�ة والنفس�ة واخت�اره �ميل إلى األ

 .20F1»لأللوان، لكن ال �عني اعتماده على اللون األزرق أنه كان أكثر اكتئا�ا

 بول سيزان: 

" من أكثر الفنانين تأثيرًا في أساليب الرسم في سنوات الحداثة بول سيزانو�عد " 

ألم تخرج التكعيب�ة على سبيل «م وقال 1895" معرضًا هامًا له عام الرفو الم�كرة وقد أقام "

" �احثًا عن النظم والقوانين سيزان، وقد كان " »المثال من بين ثنا�ا وتجارب وأفكار سيزان

الهندس�ة التي تتحكم في بنائها �حيث استطاع أن يبرز اإلحساس �ما في أشكالها من ثقل 

وصال�ة وملمس وأن �مهد السبيل من �عد لظهور التكعيب�ة. حيث أخذ ي�حث لنفسه عن 

سر الطب�عة لجأ أسلوب جديد تاركًا االهتمام �الذبذ�ات الضوئ�ة وتغييراتها، وحتى ال �قع في أ

إلى التكو�نات الهندس�ة �التحو�ر في رسومه، و�دأ في تحو�ل المنظر إلى بناء متين قائم 

على عالقات هندس�ة فكان �قسم مساحة الشكل الذي �صوره على اللوحة إلى مر�عات ثم 

�مأل هذه المر�عات بخطوط عر�ضة طو�لة كث�فة اللون مما يوحي للمشاهد �اإلحساس �الكتلة 

هو ما يهدف عنصر التظليل إلى اإل�حاء �ه في التصو�ر التقليدي فصور الوجوه واألجسام و 

                                                            
 ينظر: موقع جر�دة الشرق األوسط، المرجع السابق.  -1
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" �قول "أنظر إلى الطب�عة سيزانعلى هيئة اسطوانات ومخروطات ومكع�ات ومثلثات وكان "

كأسطوانة أو مخروط أو أي جسم أخر �حيث أن كل جانب أو سطح منه يتجه نحو نقطة 

21Fمركز�ة..

نس�ة إلينا هي شيء �عتمد على العمق أكثر منه على السطح" إن الطب�عة �ال 1

ونستنتج من ذلك ضرورة تقد�م الطب�عة بواسطة التموجات الضوئ�ة التي تمثلها األلوان 

الحمراء والصفراء (أي ما يوحي �اللون البرتقالي) مع عدد كاف من الوحدات الزرقاء إلضفاء 

و شكل في الطب�عة �مكن تلخ�صه إلى معادله جو هوائي، وهكذا رأى "سيزان" أن كل جسم أ

الهندسي "المكعب والمنشور ومتوازي المستط�الت والدائرة والمخروط واالسطوانة" وكانت هذه 

بدا�ة التكعيب�ة التي أخذت تتحول وفقها األشكال واألش�اء المرئ�ة إلى كتل مكع�ة وهرم�ة 

ظهر ذلك في تحول رسوم الفاكهة في وكرو�ة ومخروط�ة تتراكب معًا في بناءات معمار�ة و�

أعماله الفن�ة إلى عناصر تشكيل�ة ذات قوة صلدة وثقل. وقد أشار "سيزان" "إلميل برنارد" 

أنني لم أستطع أن أدرك ما أرسمه ولكن إن هناك من س�أتي و�كمل الجهود الغائ�ة التي 

22Fبذلتها في سبيل تحقيق أفكاري الفن�ة".

2 

 : مات�سهنري ـ 

 مات�سفقد تأثر  أكاد�م�ة جول�ان في الرسم الفن�ة بتقدمه  لدراسة مات�سكانت بدا�ة  

وسعى للوصول إلى لون خالص  قوس قزح �أعمال الفنانين اإلنط�اعيين هناك و�هرته ألوان

                                                            
 .87، ص1983، 1نعمت إسماعيل عالم: مدارس ومذاهب في العصور الحديثة، دار المعارف، ط - 1
والتوز�ع، دار الفارس للنشر  –ناثان نو�لر: حوار الرؤ�ة "مدخل إلى تذوق الفن والتجر�ة الجمال�ة"، ترجمة فخرى خليل  -2

 36-35-34عمان، الط�عة األولى، ص

https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85
https://marefa.org/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://marefa.org/%D9%82%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%B2%D8%AD
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) التي رسمها في في لوحاته فقد ظهر ذلك جل�ا في لوحته (مائدة الطعام

في فن الرسم الرمزي بيد أن  اإلنط�اعي غضب لتبن�ه الفنال�األلوان الز�ت�ة أثار  1897 العام

ضد منتقد�ه  مات�سأول من دافع عن  گوستاڤ مورو ذلك لم يؤثر على عالقاتهما وكان

لمشاهدة لوحات الرسام  ابنته،سافر إلى لندن �صح�ة زوجته و 1898 وتزوج في العام

لتؤثر ف�ه المناظر الطب�ع�ة  كورس�كا ثم عاد للع�ش في جز�زة جوز�ف تير�ز اإلنجليزي 

نوب الفرنسي رسم عددا من المشاهد الطب�ع�ة لكن خاذة للجز�رة. ومن ز�ادة ح�ه للجاأل

السنوات الالحقة كانت صع�ة عل�ه من الوجهة المال�ة، واستغرق في الرسم وعملت زوجته 

من أستاذ  �االعتراضلدى صانع ق�عات. وراودته العودة إلى معهد الفنون الجميلة ولكن قو�ل 

للوصول للون الخالص في القدرة  مات�سالرسم ألنه تجاوز سن الثالثين من العمر فسعى 

حيث قدموا لوحاتهم في صالة في خر�ف  مارك�هو فالمن�كو ديران صح�ة التعبير�ة وعرض

لها مما وصفوه �المتوحشين فكان اللون هو  عرض، والتي أثارت زو�عة ت 1905عام 

إلهامه من المناظر الطب�ع�ة المح�طة و�صورة  مات�س أعمالهم. استمد�صر األساسي نالع

أعطى الضوء الالمع أللوانه شفاف�ة في عمل�ة توز�ع جديد لأللوان ففي  امغايرة تمام

190723F التي رسمت �الز�ت في العام ضفاف الجدول لوحة

يتراءى التدرج اللوني من  1

البنفسجي واألزرق واألخضر والبرتقالي وتتضح خطوط الجدول ومساره محور الصورة حيث 

فنجده تارة يتبني  مات�سالطب�عي إلى التجر�د ولقد ت�اين األسلوب لدى يتحول المشهد 

                                                            
1- 88 p , new york, ed1973,p .duttonjack d flam: matisse on art , e. 

https://marefa.org/1897
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%A4_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88
https://marefa.org/1898
https://marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://marefa.org/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%83&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%B6%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/1907
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الواقع�ة واألشكال الزخرف�ة وتارة �قوم برسم تجر�دي أو يرسم بدقة متناه�ة إلعطاء واقع�ة 

24Fمعينة

إني عاجز عن صنع نسخة وض�عة للطب�عة «عن المرحلة �قوله:  مات�سوقد عبر  1

متها مع روح اللوحة وعندما أضع الءتفسير الطب�عة وم بدال من ذلك أشعر �أني مجبر على

األلوان سو�ة يجب أن تتوحد في تناغم لوني حي كقطعة الموس�قى أو لحن موس�قي إن 

 .»مود�التي هم أشخاص ين�ضون �الح�اة و�شكلون الموضوع الرئ�سي

عن كما يهمني قبل كل شيء آخر هو التعبير أراد الفنان أن �عبر  «: مات�سو�قول  

عالمه الخاص والمهم دائما هو التعبير عن اإلحساس الذي تولده األلوان في الشعور الذي 

 .»توقظه والعالقات التي تنشأ بين األش�اء 

عددا من اللوحات من المناظر الداخل�ة مثل طب�عة جامدة على طاولة  مات�سرسم  

زرقاء ستارة. فتضمنت هذه األعمال كثيرا من التناقض الداخل والخارج والمشع والمظلم 

من  مات�سوالطب�عة الجامدة والمنظر الطب�عي والخطوط المستق�مة والخطوط المثن�ة فتمكن 

ستعمل التوازن المطلق بين الخط واللون وكذلك احقق اصر تصو�ر�ة كثيرة و�ذلك نتقد�م ع

تدرجات لون�ة قليلة لألصفر واألحمر واألزرق واألخضر وقد قال أن كثرة األلوان تفقد قوة 

اسقا وتتماثل شدته مع ناللون. و�إمكان اللون تحقيق القوة التعبير�ة إذا كان التدرج منتظما ومت

وجعل الناس يتهافتون  �اهتماموحظيت أعماله الفن�ة  اإلحساس لدى الفنان. وحقق شهرة كبيرة

 على اقتناء وشراء لوحاته.

                                                            
1 -90p ,. c.tpo 
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تميزت أعماله إلى الميل نحو الت�س�ط فقد  الحرب العالم�ة األولى اندالعو�عد  

اختصر األشكال إلى مر�عات ومستط�الت ودوائر وكأنها تعبر عن تبدد الطاقات فاستنزفتها 

الفتاكة واستمر هذا التنسيق حتى  لتعكس وجه الحرب االنكسارالحرب ودخلت العتمة و 

واستقر محترفا في حي سان م�شان. واستمر اللون  �ار�س إلى مات�سوعاد  1916 العام

األسود ماثال ومس�طرا في لوحاته تظهر �ألوان داكنة أكثر من ظالل سوداء وخير مثال 

25Fالتي رسمت في تلك الفترة. النافذة تهلوح

1 

نلسون  بناء على طلب الوردة هي لوحة مات�سكانت آخر لوحة رسمها  

وقد عكست هذه اللوحة درجة اإلرهاق الذي أنهك  لرروكف لسيدةل كن�سة لتز�ن لرروكف

ترك زخما لون�ا وق�ما تعبير�ة  إثر نو�ة قلب�ة. لكنه 1954حتى وفاته في نوفمبر  مات�س

أثرت على الحركة الفن�ة حتى المعاصرة منها وظلت �الح�اة تن�ض حتى �عد رحيله وتمنح 

26Fالحب والفرح.

2   

 

 

 

 

                                                            
 ./https://marefa.orgموقع، عالم المعرفة ،  هنري مات�سينظر:  - 1
 نفسه. .المرجع هنري مات�سينظر:  -2

https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://marefa.org/1916
https://marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9_(%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9_(%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%81%D9%84%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%81%D9%84%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%81%D9%84%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%81%D9%84%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%81%D9%84%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/
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ي دراسة األسلوب التجريدي عند خدة قبل أن نتطرق أوال إلى ال يمكننا الخوض ف

انطالقا من منهجية تحليل األعمال الفنية فإن سيرة  الفنان ، تقول الدكتورة قجال نادية :"

قراءة أي عمل فني تبقى ناقصة في ظل إغفال شخصية الفنان و تفكيره وفلسفته وقناعاته 

هذهالمعلومات بمثابة أدوات تحليل ال يستغني عنها في استنباط المعنى وسيرته إذ تعتبر 

 .  1"والهدف الكامنين في العمل الفني

 : الفنان محمد خدة  سيرة 1

بمستغانم، توفي  1930مارس  14ولد الفنان التشكيلي الجزائري محمد خدة يوم 

خدة أحد مؤسسي فن الرسم الجزائري في الجزائر العاصمة، يعتبر  1991مارس  04يوم 

ة " كان يتابع باهتمام تطور الفن : "مدرسة اإلشار ـالمعاصر واحد اعمدة ما يسمى ب

 قاراتاألوروبي الذي اثراه الحوار واالحتكاك منذ بداية القرن مع اساليب التعبير في ال

بسمعة  نشط في ميدان الفن منذ شبابه رفقة أسماء أخرى استطاعت الظفر، االخرى 

د المبدعين عن جدارة واستحقاق بما تركت من أعمال راقية علىغرار محمد إسياخم ، محم

 العيل ...وغيرهم. 

                                                           
قجال نادية ، قراءة في أعمال الفنان محمد خدة، مداخلة مقدمة في اليوم الدراسي الوطني حول ذكرى وفاة الفنان خدة -1

 1.ص 2016جامعة مستغانم -، من تنظيم مخبر الجماليات البصرية في الممارسات الفنية الجزائرية 
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عدة مسؤوليات إدارية  تقلد ،وقد 1947لرسم عن طريق المراسلة سنة ا وتعلم

استطاع أن يجذب  1952بميدان الثقافة وعمل أيضا بمرسم غراندشوميير بباريس 

انم مسقط رأسه ثم العاصمة وأن يوطد عالقات صداقة مع الشباب األنظار من مستغ

ائرية الهاوي خاصة وأن حسه المميز جعله يهتم بالعمران اإلسالمي والشخصية الجز 

صدر معفيها الخالق وجعلها محمد خدة من أبناء الجيل الثاني والطبيعة الخالبة التي أبد

 من الجزائر وجهة إستراتيجية. إلهام مميزطالما استفز فضول األوروبيين فجعلوا

وبالتمعن في  مسار الفنان العصامي محمد خدة  نجد أن  طفولته كانت مليئة 

بمظاهر البؤس   حيث اضطر للعمل وهو طفل في مطبعة بعين الصفراء لتأمين قوت 

حفزه   العائلة وكان والده ضريرا  ، ولم يلتحق بأي أكاديمية فنية  ، غير أن حبه لأللوان

في سن السادسة  مرن بشكل عصامي  وكان مولعا  بالتصوير المحاكي للواقع ،  وللت

وهو في سن السابعة عشر  إنجاز كروكيات المطبوعات و رسم أولى لوحاتهتولى   عشر 

، و 1952عبد هللا بن عنتر عام  ، ثم  انتقل للعيش في فرنسا بالعاصمة باريس مع

مطابع فن التيبوغرافيا في عدد من ال ومارسصمما للنماذج ومصمما للحروف اشتغل م

 1أكاديمية االغروندشومياربمونتبرناس وكان يعمل في النهار ويرسم ليال  في

صداقة مع الصحفي مصطفى قايد والممثل  ولما اندلعت ثورة التحرير أقام 

ات فنية شخصيفى كاتب والروائي كاتب يسين وساهم في النضال الثوري واحتكبمصط

                                                           

 قجال نادية المرجع السابق ص 31
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معرضه األول في قاعة  افته الفنية، كما أقام ثق دة دول، مما ساهم في إثراءعن وثقافية م

 1955"الحقائق" بباريس عام 

 أهم أعمال محمد خدة:

 ، قد يدرك المتتبع ألعمال محمد خدة أن االتجاه التجريدي الذي تبناه أسلوبا فنيا

اء المجالت على حد سو كان موازيا لجملة اآلراء التي كان ينشرها بالصحف السيارة أو ب

.وقد جمعها الفنان ضمن كتابين مطبوعين هما الصفحات متناثرة مترابطة وكتاب 

 : "معطيات من أجل فن جديد." وكان مياره حافال بالعطاء  و نذكر من أعماله

 ن المعالم واألعمال الميدانية خاصة بمقام الشهيدمتصميم العديد  -

 . 1981بالمسيلة 

 .  1981لي الملك خالد بالرياض سجاد حائطي للمطار الدو  -

،عمل لوحة لصالح 1973ما شارك في العديد من الفرسك الحائطي، وفي المعمورة ك -

 .1982، وفي وزارة التعليم العالي  1976عمال البناء بالجزائر 

 لعديد من الديكورات وتصميم المالبس لعدة مسرحيات جزائرية.اقام بعمل  -

.  1968)الغموض( لعبد القادر علولة)وهران (  1965حاج عمر الجزائر( الكالب) ال -

 . 1974) بنيكلبون ( لعبد الرحمن کاكي الجزائر 
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ام بعمل العديد من الرسوم لعدة كتب منهم :جانسوناك، بشير حاج الطاهر، رشيد ق -

 بوجدرة،طاهر جاووت . 

يلة بالجزائر ، متحف الفن الحديث بباريس وتوجد أعماله بالمتحف الوطني للفنون الجم -

 .1وفي العديد من المنظمات والهيئات الوطنية والعالمية 

 المعارض التي شارك فيها منها:

 وقد شارك الفنان في عدة معارض فنية نذكر منها :

 .  1967رواق ترانسبوزيسيون "بباريس سنة "  -

 .1963رواق عمرراسم بالجزائر سنة  -

 (. 1964وت العين تسمع )بليون سنة كرواق اليا -

 . 1964معرض بليون  -

 . 1985 -1957 -1955اريس سنة معرض الحقائق الجديدة بب -

 ومعرض الفن الفتي. 1962لية بباريس سنة معرض الفنون التشكي -

 . 1967معرض فيينا بالنمسا  -

                                                           
 .201، ، ص 2005، 1إبراهيم مردوخ، " مسيرة الفن التشكيلي بالجزائر، ط - -1
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 . 1970مركزالثقافيالفرنسيبالجزائر المعرض ب -

 . 1972إلى  1964تحاد الوطني للفنون التشكيلية بالجزائر من معرض اال -

 . 1986رواق إسياخم بالجزائر سنة  -

 1983.لمتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر سنة معرض استذكاري با -

 .  1985لمستغانم سنة  معرض بالمجلس الشعبي البلدي -

، وخمسةمعارض متزامنة  1974وسنة  1970رض متنقلة عبر الجزائر سنة اومع -

لمحفورات في الجزائر و وهران وتيزي وزو بدار الثقافة، وقسنطينة بالمسرح الجهوي 

 1985.وعنابة في المسرح الجهوي سنة 

 1985.1تلمسان سنة لوالية ومعرض بدارالثقافة  -

ة بالجزائر وفرنسا ،وقد شارك في وبعد وفاته نظمت عدة معارض ألعماله الفني

 العديد من المعارض الخاصة خارج الوطن منها:

  1960قاعة سيماز بباريس سنة 

  1964قاعة غورتاي بباريس سنة  . 

 1965فاج غاليري لندن سنة سا . 

                                                           

 ابراهيم مردوخ المرجع السابق ص 2021



 الفصل الثالث                                          التجريدية عند الفنان الجزائري محمد خدة
 

76 
 

  1980دير بتونس و متحف البلف  . 

  1982قاعة الفن الحديث ليون سنة  . 

 1982را سويسالمعرض العالمي للفن الحديث ب. 

  1986المركز العالمي للفنون التشكيلية باريس سنة. 

كما شارك في العديد من المعارض الخاصة بالفن الجزائري خاصة في :أذربيجان ، 

 . 1986إلى  1963 موسكو، نيويورك ،صوفيا ، طوكيو ما بين سنوات بغداد ، دمشق ،

 المعارض الجماعية:

 1964قوفرنايدفة المركب بباريس سنة المعارض الجماعية تمثلت في رواق 

، ومعرض" بمتحف الفن العصري " بتونس  1979،ومعرض" سافاجغالوري بلندن "سنة 

،ومعرض" الرسم الجزائري فيأبيجانو موسكو ونيويورك وباريس وبغداد  1980سنة 

 . 1986إلى  1963وصوفيا وطوكيو من 

 إنجازات أخرى:

أمتار  9ى مثل مقام الشهيد بمدينة المسيلة طوله وللفنان مجموعة من اإلنجازات األخر 

ورسم  1981مترا، وعمل فني بالمطار الدولي" الملك خالد بالرياض سنة  25وقاعدته 

ورسوم الكتب نذكر منها باألخص"  1982جداري بوزارة التعليم العالي بالجزائر عام 

شيد بوجدرة سنة و كتاب" حتى ال نحلم لر 1964الوردة و الحديقة الجانسينياك سنة 
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وديكورات وأزياء المسرح مثل  1980وكتاب" توليفات حالة الغد الحاج علي سنة  1965

وأيضا عضو مؤسس لالتحاد  1974وبنيكلبون " سنة  1986مسرحية" نوماس سنة 

 1971تحاد الوطني للفنون التشكيلية ،واألمين العام لال 1963لتشكيلية الوطني للفنون ا

.1 

 محمد خدة: ا  في تجريدية أعمالاإليديولوجي  -2

ونمينولوجيا إلى الوعي الجمالي خدة في يستند المعنى التجريدي عند" محمد

ينفقد الحظنا نحوها تحاورا وتأمال إنساني بالظواهر االجتماعية التي يتعايش معها ويبد ي

اقعية االشتراكية وإنما أبان أن االتجاه اليساري للفنان لم يقيد رؤيته الفنية داخل معايير "الو 

عن مرونة فكرية مع مايحدث من متغيرات داخل المشهد التشكيلي المعاصر،ذلك أن 

 نحويزا بينهما تقترض تممسافة" االختالف الموجودة بين التوجهين اإليديولوجي والفني ال

 . 2تقاطع مع حساسيتها التشكيلية"

تشبع منذ نعومة  " عند تتبع سيرة الفنان يتجلى أنه ب الدكتورة قجال نادية فإنهوحس

أظافره بمرارة القهر االستعماري الذي مارس أبشع المناهج إلحكام قبضته الرخامية على 

بادات الجماعية مرورا بالتجهيل ية بسياسة األرض المحروقة إلى اإلالشعب الجزائري بدا
                                                           

 ابراهيم مردوخ المرجع السابق ص 2041
2- Voir : Bourdien Pierre. la distinction .critique social du jugement. Paris. Edition de  
Minuit(...) 

المجلد  1983 ،2، والعمارة، ط تاريخ الفنينظر : البهنسي، عفيف ، الفنواإلستشراق، بيروت، دارالرائداللبناني،موسوعة
 . 54-91الثالث، ص 
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ان فرارا من المجاعة من مستغانم إلى والتشريد والتجويع والتعذيب ولعل هجرة عائلة الفن

زمورة وهو في سن الثانية عشر أحسن إشارة تقتفي عند الفنان عاشق اإلشارة والرمز 

لتفسير جملة األعمال التي تدين االستعمار وتتمسك بالهوية التي سعت فرنسا جاهدة 

لمتعصبين لطمسها وطمس معالم الحضارة اإلسالمية في الجزائر بإيعاز من رجال الدين ا

الذين أظهروا حقدا ورهابا شديدين لإلسالم والمسلمين فكرست كل أدوات ومناهج محو 

الذاكرة والتاريخ واللغة والدين والثقافة والعلوم والعمارة لتبرير اغتصاب األرض بذريعة جلب 

 . 1"الحضارة لألهالي وإنقاذهم من التخلف

 هوية والنضال الثوري وفق ما يخدم الركوب موجة االستغراب والمعاصرة  -

حروف من شجرة مباركة وشجرة من حروف طليقة أشار األديب مرزاق بقطاش فيإحدى 

الجزائر " عرف  - 1991"مستغانم 1930مقاالته إلى أن التشكيلي الجزائري محمد خدة 

ستنساخ وحشي ،كيف ينجز جة هجينة من الدرجات الدنيا وال امزاو ى دونما اللجوء إل

تزاوجا سلسا بين الثقافة الغربية في أشكالها متناهية الحذق من الجهة والثقافة المغربية من 

 .2جهة أخرى 

ذلك أن هذا الرسام العصامي ، الذي حفظ درس الواسطي جيدا ، كما يذكر 

استلهموا في أعمالهم عناصر  " ماتيسعلى غرار"بقطاش اكتشف أن رسامين غربيين كبار 
                                                           

 5المرجع السابق ص قجال نادية -1
 
 .139محمد عبد الكريم أوزغلة، مقامات الثور، مالمح جزائرية في التشكيل العالمي، منشورات ا ألوراس، ص2
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نتقاله إلى فرنسا رفقة الفنان الجزائري األخر، "عبدهللا ا الثقافة العربية وهكذا بعد عام من

 بن عنتر "وجد نفسه في مفترق الطرق كان عليه أن يختار فلم يتردد...

،بتشكيله عن كل تصوير واقعي الشيء  1904وكان اختياره واالنفصال منذ سنة 

كما يأوالتجريدي بامتياز "سية الفن المغاربي ، غير التصوير بر" غريبا عن حساالذي اعت

 يذكر الفنان بنفسه. 

يز يمتوحسب الدكتورة قجال نادية فإن " الممارسات االستعمارية المشبعة بال

العنصري أثرت في األهالي بطريقتين إذ منهم من انطبق عليه قول ابن خلدون أن 

فيقلده في كل شيء بمعنى أنه ينبهر به ويتجلى هذا عند دعاة المغلوب يتأثر بالغالب 

االستغراب من المثقفين والفنانين الذين تنكروا لثقافتهم األصلية وخلعوا عباءاتهم الشرقية 

العربية اإلسالمية وصاروا قوما تبعا خدموا الغرب بعد االستقالل وقدموا له عمالة مجانية 

ندتهم للسياسة االستعمارية ومنهم من ترسخت فيه تفوق ما قدمه المستشرقون في مسا

كراهية االستعمار ونبذ مظاهر الظلم فاستمد منها قوة الصمود والتصدي بإثبات الذات 

والدفاع عن الهوية وحب الوطن واالعتزاز بالرموز الحضارية ومقومات الشخصية والدفاع 

التشكيلي الجزائري حيث عن قضايا األمة مثل محمد خدة الذي يعتبر أحد أعمدة الفن 

 1"أظهر درجة كبيرة من الذكاء والفطنة في استغالل االستغراب في خدمة الشرق 

                                                           

 قجال نادية ، قراءة في أعمال الفنان محمد خدة، المرجع السابق ص 51
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موجة  تباكر تشبيهي إلى التجريد  من الرسم ال وانعطف محمد خدة بفنه وانتقل  

مبهمة التي سادت اللغة ال في إثبات الهوية  عبر  الرسائل البصرية الهادفة رغم المعاصرة

ير الباحثة قجال " كما تشأمر غاية في التعقيد "وهو كم رواج فلسفة الفن للفن آنذاك بح

هنا بالذات تكمن عبقرية هذا الرسام الذي استمر في التعبير رغم نادية التي تقول أنه  "

استبدال المحاكاة بالتجريد أو استبدال التصوير بالالتصوير على حد قول الفنان خدة الذي 

تبقى صورية إلى حد بعيد وال تفي بالغرض في زمن كان عالم الفن يرى أن كلمة تجريد 

التشكيلي ينظر بعين التقزيم للفن التشبيهي المحاكي للواقع ويتهم اللغة التشكيلية البليغة 

 .1بكونها قد تخطاها العصر وال تساير الموضة"

من و رواج فلسفة الفن للفن وتجليها في مذاهب الحداثة وما بعد الحداثة جعل 

القية  ة  اخالرسم نوعا  من الترفيه والتسلية والمتعة الجمالية بعيدا عن االلتزام بأي  وظيف

د أو دينية أو اجتماعية أو ثورية أو تاريخية  ألنه نشاط مطلوب لذاته  هو هدف في ح

 . ذاته  تحقيقا للشعور بالمتعة والجمال

موضة التجريد و وانتقاد وبالتالي  فإن  فلسفة الفن للفن ساهمت في رواج  

المحاكاة و الرسم التشبيهي والتقزيم  من قيمته مما صعب وأعاق توظيف  الرسم المحاكي 

عن موضوعات تدين االستعمار وتفتخر بالثقافة  وتبرز الهوية وسيلة للتعبير للواقع ك

                                                           
 6.المرجع نفسه ص -1
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من  وحسب الدكتورة قجال نادية  فإنه "من الواضح أن المستفيد األول من تجريد الصورة

هويتها و وظيفتها التاريخية والتنويرية والدينية واإلصالحية وسلبها صفة االنعكاس لتفقد 

القدرة على نقل الواقع وتتحول من مرآة إلى سطح خشن ال يعكس شيئا هو شعب بال 

أرض وال حضارة شعب استغل كل المداخل الفرض نظام عالمي جديد في ظل العولمة 

ي المؤسسات الثقافية وهو أشد الشعوب کرها للمسلمين وهو من الثقافية تتحكم لوبياته ف

سن سنن موضات العصر التي صبغت الشعوب بصبغة واحدة تلغي الفوارق وتطمس 

الهويات"، و تتساءل الكاتبة  مشيرة إلى عبقرية هذا الرسام بقولها :" كيف تمكن محمد 

ثلة في إبراز الهوية و خدة في ظل هذه الظروف من تحقيق أهدافه آنفة الذكر المتم

 "اإلشارة إلى قضايا الوطن واألمة وإدانة االحتالل .؟

 أسلوب خدة وفلسفته  في حدود التجريدية-3

كان الفنان يتمتع بإبداع خيالي متميز وكان يعشق شجرة الزيتون التي تعتبر 

 ...بالنسبة له عنصرا بارزا في الفن المتوسطي والمغاربي وعلى وجه الخصوص الجزائري 

كان خدة يتميز بأسلوبه الخاص، إذ تعتبر منقوشاته من طراز عال على غرار تلك 

المعروضة تحت عنوان" المغرب العربي األزرق"، شهيد " وتفتيش "كما شكلت المدن 

العمران اإلسالمي مصدر إلهام بالنسبة لهذا الفنان الذي كان يبدع فينقل أدق تفاصيل 

من أسلوب التصوير  1953الجزائر، انتقل الفنان منذ سنة  تلك البيانات التي تسرد تاريخ
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إلى عدم التصوير"، حيث كان يفضل هذه الكلمة عن كلمة التجريد التي كان يعتبرها 

 صورية إلى حد بعيد.

حاول خدة استلهام الخط العربي دون االهتمام بالمعنى اللغوي وكذلك دون االلتزام 

معه كمعطى تشكيلي طريقة محمد خدة الشكلية ليست بقواعد وأصول الكتابة، بل وتعامل 

مجرد تمظهر مهارة تقنية، وإنما هو صراع ومغامرة مع المادة للوصول إلى لغة تشكيلية 

حتاج روحه ،واذ ت خاصة به ،ومن هنا يحاول الفنان إعطاء فرصة للمشاهد ليعبر عن ما

 1له حق إبداء الرأي مثلما يفعل الفنان. 

وبالتمعن في  أسلوب الفنان الذي انعطف بفنه من المحاكاة إلى التجريد أو 

الالتصوير  تستوقفنا المفارقة التي أشارت إليها  الدكتورة قجال نادية  في شرح مفاده  أن 

اعتماد الفنان خدة  على اإلبهام للداللة والتعبير يحيلنا إلى  المفارقة الصعبة التي واجهت 

اضل المهتم بقضايا األمة في فترة صحوة الشعوب المستعمرة التي ثارت هذا الرسام المن

من أجل كسر الهيمنة واالستعمار وهي قضايا تفرض نفسها على أي رسام مشبع بالفكر 

الثوري  تندرج ضمن توجه المدرسة الواقعية لكن األسلوب الواقعي  يعتمد على المحاكاة 

بوجوب أن يكون العمل الفني مثل المرأة التي وفلسفة النظرية االنعكاسية  التي تومن 

تعكس الواقع وهو أسلوب تخطاه العصر و كان محل انتقاد أغلبية النقاد  واالوساط الفنية 

رواج التجريدية والنظرية الشكلية التي تعتني بالشكل على حساب  هي فترةفي تلك الفترة و 

                                                           
 .201، ص 2005، 1إبراهيم مردوخ، " مسيرة الفن التشكيلي بالجزائر، ط -1
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ة لها عالقة بالواقع حيث ال الجوهر وتهمل تماما المضمون وتجرد األشكال من اي صور 

دال وال مدلول ، فيطلق الرسام خياله  في وضع البقع دون قيود او معايير وال قواعد متبعا 

الحدس والذوق فاتحا المجال لخيال  المتلقي لكي يتصور ما يشاء وهو يتأمل تلك البقع 

معني كتذوق اللونية والخطوط العشوائية ويتذوق الجمال دون أن يكون هناك بالضرورة 

 .1الموسيقى التي تتذوقها األذن  دون كلمات وال داللة

إذن حسب الكاتبة قجال نادية فإن خدة  انتهج في خضم هذه المفارقة التجريد أو  

التصوير كما يفضل تسميته  ليواكب  العصر مسجال حضوره  كفنان جزائري معاصر في 

على اإلشارة في االعتزاز بالهوية  الساحة الفنية الدولية من خالل أعمال فنية تعتمد

الثقافية الجزائرية ، ويتضح بهذا الهدف المتمثل في تسجيل البصمة الجزائرية التي تخلد 

الهوية وتعتز باألصالة والحضارة العربية ذلك  أن  حضور اعمال الفنان خدة  هو في حد 

لى حب إثبات وجوده ذاته إشارة إلى إثبات الذات والشخصية الوطنية ،واإلنسان مجبول ع

بترسيخ آثاره وفي هذا الصدد كان خدة قد أشار في إحدى كتاباته أن الطفل  مولع بإثبات 

وجوده بالضغط على رمال الشاطئ تاركا آثار قدميه  والبالغ أيضا يعمل على أن يكون 

 2هذا األثر ملحوظا وأن يعمر  طويال من خالل فن النحت والفن التشكيلي .

                                                           
 قجال نادية ، قراءة في أعمال الفنان محمد خدة، المرجع السابق ص.-1

 ـ ينظر قجال نادية المرجع السابق ص 082
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تختزل المعنى في كلمة أو  " فس الكاتبة أن خدة  منح  لوحاته" عناوينوترى ن      

كلمتين وبكل ذكاء يوجه الرسام المتلقي من خالل العنوان إلى النظر إلى عناصر اللوحة 

وتكوينها و بقعها وألوانها وتشابك خطوطها وكتلها من منظور الرسام ومع أن التجريدية 

الصلة بين الشكل رسالة بصرية محددة في ظل بتر  بأيتحرر خيال المتلقي من التقيد 

والصورة الواقعية ،غير أن العنوان يؤثر في المتلقي ليوجه انتباهه بشكل آلي للربط بين 

العنوان واألشكال المبهمة فيقتفي أثر فرشاة الرسام الستنتاج المعنى الذي خطر في ذهن 

ه الفني ولعل الزيتونة خير مثال هذا الرسام المشهود له بخصب الخيال لحظة إنجاز عمل

 1على ذلك

 

 

 : رمز الزيتونة  عند خدة

اظهر خدة شغفا باستعمال رمز الزيتونة  والزيتونة كما هو معروف  شجرة مباركة أقسم 

هللا عز وجل بها في سورة التين " والتين والزيتون وطور سينين وذا البلد األمين ، وفي 

َباٌحۖ  سورة النور قال تعالى :}  َكاٍة ِفيَها ِمصأ ِض ۚ َمَثُل ُنورِِه َكِمشأ َرأ َماَواِت َواْلأ ُ ُنوُر السه َّللاه

ُتوَنٍة اله َشرأ  َباَرَكٍة َزيأ َكٌب ُدرِ يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ َباُح ِفي ُزَجاَجٍة ۖ الزَُّجاَجُة َكَأنهَها َكوأ ِقيهٍة الأِمصأ

                                                           

  ـ قجال نادية المرجع السابق ص 081
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ُتهَ  ِبيهٍة َيَكاُد َزيأ ُ ِلُنورِِه َمن َواَل َغرأ ِدي َّللاه ُه َناٌر ۚ نُّوٌر َعَلٰى ُنوٍرۗ  َيهأ َسسأ ا ُيِضيُء َوَلوأ َلمأ َتمأ

ٍء َعِليمٌ  ُ ِبُكلِ  َشيأ َثاَل ِللنهاِس ۗ َوَّللاه َمأ ُ اْلأ ِرُب َّللاه  .1{ َيَشاُءۚ  َوَيضأ

ويعد موضوع " شجرة الزيتون " بالنسبة إلى خدة "  من أهم الرموز والكتابة  

لمقترحة في أعماله وتسجل نجاة بلقايد بخصوص منطلق محمد خدة  المتمثل بالشجرة ا

المباركة الزيتونة إن الفلسفة الذاتية عند" محمد خدة " تتغذى من الجميع لكنها تعرف كيف 

تحافظ على أسرارها الحميمة والماورائية إن شجرة الزيتون هي القاعدة التي ينطلق منها 

ستان الفنان السري ونموذجه الذي يتواجد بمجموعة األعمال منذ الحلم .وهي كذلك ب

البداية .مثلما نشاهده في التغييرات التي تطرأ على شجرة الزيتون المعقدة والمعروفة 

وتغرس في األرض وتسكن في البحار،  تمرة، وتنعزل مرة أخرى وتتقوس مرافتتعامل 

 .2مثل الحوت األسطوري 

ويرمز غصن الزيتون إلى السالم ويذكرنا أيضا بالقضية الفلسطينية وعبارة ياسر "

عرفات الشهيرة لن يسقط الغصن األخضر من يدي وأما خدة فبقدر شغفه بهذه الشجرة 

يصرح أيضا بحذره منها إذ يرى في تالفيف جذعها وعقدها وشقوقها مقاومة للرياح العاتية 

                                                           
 سورة النور-1
 . 141محمد عبدالكريم اوزغلة، المرجع  السابق  ، ص  -2
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جل الصامد كما أنها شجرة ال تنبت في التربة الدسمة بل رمزا لصمود ومقاومة ووقفة الر 

 1"تفضل األراضيالجافة و حتى الحجارة نفسها مما يرمز إلى الكرامة والعزة

 النابالمويمكن لمقطع من جذعها أن تعبر عن تفاصيل قطعة أرض أحرقت بقنابل 

في تخيل ما قكم في التخيل ولكم ح مشيرا أنه  حقه هذا المحظورة  ، كما يشرح خدة 

إلى مجموعة من اإلشارات التي  تشاؤون ، وبهذا نراه يوجه انتباه المتلقي بالرسم  والنص

ومة الشعب الجزائري  مقامستحضرا  ال تفيها النصوص حقها ويبحر بخيال الجمهور 

الصامد ضد  الصامد  اسوأ انواع االستعمار الذي مارس أبشع المناهج االحتاللية  بداية 

ل األسلحة الممنوعة االعقيدة اإلسالمية واستعم األرض المحروقة إلى محاربة  من  سياسة

ة كجذع شجر وبات  جسد األمة  لبلدان العربية المستعمرة حتى تهالكفي الجزائر وسائر ا

تشهد على أثر الزمن والمحن تقف في شموخ وعزة متمسكة بجذورها  زيتونة  عتيقة

 2اركة الضاربة في أعماق أرض األجداد المب

في الصالونات ذكاء جرائم االستعمار وهكذا عرف خدة كيف يدين  إذن بكل  

مختصرا كل هذا في رمز   ويشيد بعزة وكرامة الشعب وقدسية العقيدة العربية والغربية  

                                                           

 قجال نادية المرجع السابق ص 91
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الغزو أمام  التقنية واألسلوب الغربيين غنيمة حرب ووسيلة إلثبات الذات  الزيتونة  موظفا

 .1الثقافي

 الحرف العربي في أعمال خدة : *

على عناصر  في كثير من اعمالهمحمد خدة   االسلوب التجريدي عند اعتمد

أبجدياته المتحررة من كل تنميط في  اهم  هحيث جعلت من تشكيلية من الخط العربي،

كيل " مدرسة الرمز "في "التشـأحد مؤسسي ما دعاه" جونسينياك "بويعتبر  فضاء اللوحة، 

اغتنى  ي "إذ" راح يتهجى الحرف من سجل المشاهد العظيم" ،كل ذلك بعد أنالجزائر 

ه واللوني بأروع مكتسبات التشكيل المعاصر في أوروبا، األمر الذي جعلرصيده البصري 

ء بتعبير" جونسينياك "مرة أخرى يسترد في مشروعه التشكيلي األلوان الصهباء والشهبا

ق غرس في أرض بالده، ثم يطعمها بمزيد من اإلشراوالسمراء والمغراء والزرقاء التي ت

 والتسامي في منجزه التشكيلي.

العالم الخارجي إال بواسطة هذه األلوان التي تبلور كذلك ب ذلك أن الفنان اليتصل

ني منها، و هكذا نجد األلوانعنده و ربما هي االتي يشعر بها أويع لهواجساألحاسيس و ا

لالعتراف بإشارة أو حسية أو حفر ما وأما العالمة فهي اختراع مادة خام ، تساعد وتمهد 

نغراس )الحروف العربية والرموز ها كذلك مزق وتقطيع ناتجان عن االسرمدي كما أن

                                                           
 .10 ص المرجع نفسه  -1
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اإلفريقية واألوشام البربرية(، واالنتشار خارج الحدود الجغرافية والذات )التجزؤ والتنضيد 

ويفرض نفسه على عالمين يخلق فضاء يجيش ين هذين الوالتقطيع الفقري( لكن المزج ب

 . كل مشاهدة

العناصر األكثر استعماال في فن خدة  إذن يعتبر الحرف العربي من 

 في مجال الطباعة والتيبوغرافيا والخط كما ذكرنا آنفا مرتبط بعمل الفنان اليوميالالتصويري

ت ومعانيها فهي االكلموحات التشكيلية  منفصل تماما عن تركيب في الللكن توظيفه 

 1على مساحة اللوحة بتناغم وجمال  حروف حرة موزعة

 قد يرى البعض في تجريدها من الداللة والحروف كما تشرح الكاتبة قجال نادية " 

نظر عن استنباط المعاني واالكتفاء بتذوق جماليات أشكالها ما يدعو المتلقي إلى صرف ال

لسيرة الفنان وفلسفته وطريقة تفكيره يدرك أن وتناسقها وحتى عشوائيتها غير أن العارف 

حضور الحرف في حد ذاته يشير إلى معان يحتاج شرحها إلى كتابة صفحات عديدة ذلك 

لم أن الحرف العربي منفصال له وزن في حساب الجمل و في تفسير القرآن والحرفرمز الع

 2"للوحة الفنية وعنصر إلثبات الهوية العربية 

تهوي الكثير من الرسامين التجريديين الغربيين الذين وظفوه في الحرف العربي اس و

صفتها المقدسة وانفصلت اللغة عن رسالتها  وحسب خدة فإن هذا ما  الكتابة  لوحاتهم 
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من العلمنة في ظل اإلقبال على  ها وشهدت الحروف ولغة القرآن نوعاوحتى روح

في في الفن المعاصر وأشار االستشراق التجريدي و توظيف الحرف العربي كعنصر زخر 

خدة إلى وقوع هؤالء الرسامين في اجترار القديم تحت عباءة التجديد والوقوع في فخ نظرة 

 .1اآلخر مع التناقض الصارخ في محاولة إبراز االختالف من منظور غرائبي 

نفهم أن خدة يبدي غيرته على الحرف  و تخلص الكاتبة قجال نادية أنه من هنا "

صفه تراثا مقدسا مرتبطا بلغة القرآن ال يحق لغير العربي العبث به في زخارف العربي بو 

الفن المعاصر و في تراكيب التجريد االستشراقي الغرائبي. وبالتالي فإن حضور الحرف 

العربي الحر في لوحاته حضور للهوية العربية اإلسالمية المرتبطة بهوية الرسام الذي 

مقدس بمعنى أن حضور الحرف العربي في لوحات يحق له استعمال هذا اإلرث ال

 .2"رسامين غربيين هو انتحال هوية وانتهاك للمقدسات 

وفنون التراث المادي  وأما عن سيميائية األلوان  فمن الواضح انها توحي بالبيئة 

 ككثرة استعمال درجات األمغر الدال على التراب واألرض والعمارة في تقليديتها واألزرق 

ضوء واأللوان الداكنة التي تستحضر صفاء سماء وبحر الجزائر الغنية بال يرإلىالذي يش

 3حبر الكتاتيب القرآنية.في الذاكرة 
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 بطاقة فنية: 

 معالم .  : اسم اللوحة 

  محمد خدة . : اسم الفنان 

 1981 : تاريخ اللوحة . 

 : قماش . نوع الحامل 

  . التقنية المستعملة :ألوان زيتية 

  :41×33المقاييس 

ذات بعد زيتية على قطعة قماش، عبارة عن لوحة قمة في الروعة مرسومة بألوان 

 سم (. 41×33)

وضع الرسم في وسط اللوحة حيث استعمل اللون األسود في يمين اللوحة وقد  وقد

أعطت الخطوط والنقاط واألشكال في شكل عمودي مما يعطي شكال المعالم وغالبا ما 

 تكون عبارة عن بنايات عالية.

 للوحةوقد استعمل الفنان األلوان الباردة في الصورة وخاصة اللون األسود إلعطاء ا

فسية ة النان التي تجسد الحالسكون كما أنه ال يتعامل مع الواقع إال بواسطة األلو نوع من ال

 وقد تفنن في تمثيل الخطالعربي والرموز اإلفريقية وغيرها. له ،
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 لمحمد خدةلوحة" شكل البحر " 
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 لوحة" شكل البحر"

 بطاقة فنية:

 . اسم اللوحة:شكل البحر 

  . اسم الفنان محمد خدة 

 1982 :تاريخ اللوحة  

  . نوع الحامل :قماش 

 . التقنية المستعملة : ألوان زيتية 

  : سم . 92-65المقاييس 

ي لجماللقد بين محمد خدة في لوحته هذه العالقة بين الفن والجمال فيما يتعلق بالجانب ا

بنوعية الحسي والتجريدي وهي عبارة عن لوحة فنية مرسومة بألوان زيتية على قطعة 

سم(. تمثل لنا مشهد محاكي للبحر و أمواجه الزرقاء مع رمال  92×  65قماش قياس )

 الشاطئ وانعكاس ضوء الشمس.

تتكون اللوحة من خطوط منحنية إلظهار الحركة في اللوحة وأشكال مختلفة 

 األحجام.
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 حاكيهار الهدوء واللون األصفر المكما استعمل فيها األلوان الباردة كاألزرق إلظ

الرمال. وقد جسد في لوحته هذه مجموعة من أحاسيسه المرهفة والتي تختلف عن  للون 

 مشاعرالمتلقي.

 لوحة. لفنان محمد خدة على اليمين اسفل ال اللوحة إمضاءاوتحمل 
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 2016مخبر الجماليات البصرية في الممارسات الفنية الجزائرية صور من 

 . لجامعة مستغانم

 

 ارملة خدة في  اليوم الدراسي بكلية االدب العربي والفنون جامعة مستغانم  
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 القصبة
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. 

 



 خاتمة 
 

 ج                                                                       

 : خاتمة 

ت لنا الرؤ�ة بخصوص فلسفة اللون و التكو�ن فـي  حث اتضحفي ختام هذا ال� 

مـــن بـــين الـــرواد ة مخمـــد خـــد لفنـــان ايـــث  كـــان حالفـــن التجر�ـــدي خاصـــة فـــي الجزائـــر 

ذلـك مـن  اتضـحال�ارز�ن خاصـة مـع تميـزه و فلسـفته الخاصـة فـي اسـتعمال األلـوان و 

أن الفنــان �عتمــد علــى فلســفته فــي تجســيد  اتــه و ســيرته الفن�ــةحليلنــا ألبــرز لو حخــالل ت

التـــراث  ات مســـتلهمة مـــن أللـــوان و تكو�نـــ هاســـتعمال التجر�د�ـــة الجزائر�ـــة مـــن خـــالل

 .الجزائري 

علــى العمــوم �مكننــا القــول أن الفــن التجر�ــدي فــي حركــة تطــور مســتمر �فضــل  

التجر�د�ــة الجزائر�ــة  مــا �ميــزالفنــانين الجزائــر�ين الــذين يت�عــون هــذا الت�ــار، و مــن أهــم 

 .هو التراث الجزائري الذي كان �ارزا في أغلب اللوحات التجر�د�ة 
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 لوحة العين تسمع واالذن ترى للفنان التجريدي كاندنسكي
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ولحة كنمسرلاصخور ملحمد ةدخ
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 ولحة جتريدةي ملحمد ةدخ
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 ولحة ةينف ملحمد ةدخ
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 ولحة لةينف محمد ةدخ
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 حممد ةدخ عمأ هشرعألامه
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