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  تغمده اهلل برحمتو الى االخوة واألخوات 
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الى كل االحبة يسعكم القلب وال تسعكم الذاكرة  
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كلمة شكر وعرفان 
لى األستاذة المشرفة إاستهل بالشكر الخالص والتحية العطرة، 

** بوزار حبيبة  **  

على اجملهودات والتوجيهات، لسري حسن جراء البحث  من غري جزاء وال 

. شكورا

شكر محفوف بالورود من الياسمين الى 

** الطاىـــــــــــــر ومــــــــــان  **  الفنــان 

. ما عرف قدره إال وجلس دونو

الكرام لى األساتذة إو اتقدم بالشكر والتحية مفادىا التقدير و االحترام، 

 قدر مرتبة القلم وعاله، ما أملوا من صرب طيلة املسار الدراسي 

لشهادة الماستر في الدراسات الفنون  التشكيلية  

.  بو علينا من حرفاوما مل يبخلو

دون استثناء ومنو " با عن جدأ"ىل العائلة، إشكر خمتوما ختامو مسك 

 . لألصدقاء الشكر الطهور
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: مقدمــــــــــــة
ساسي من مقومات ألطادلا كان الفن التشكيلي يف صوره ادلختلفة، دبا يف ذلك العمارة، مقوم 

طػار النشػاط الثقافػي العربػي، و إالثقافة، وتأصيل الرتاث حيث ازبذ ىذا الفن صورة مشرفة يف 
صبحت لو مكانة مرموقة بٌن الفنون العربية ادلعاصرة، وبرز رسامون و مبدعون ينتجون يف قدرة أ

. وموىبة، يف خمتلف ادلدارس الفنية العادلية

لقد ظهرت اذباىات لتأصيل ىذا الفن يف سياؽ الرتاث الفين العريب، وخاصة يف استغالل 
و الزخرفية منو اليت تنشر األفكار وادلذاىب و اآلراء كتهذيب النفوس و أبعض العناصر الثقافية، 

اإلرشاد باألخالؽ الفاضلة، وحماربة اآلفات االجتماعية، والتنفًن من كل رذيلة، والطبع السيئ بالواقع 
نكارىا، وال يعرفها إال من عايش ىذه إالتشكيلي العريب ادلزدىر، غًن أن ىذه احلقيقة ال ميكن 

التجارب عرب معظم البلدان العربية، و كل ازدىار يكون على مستوى اإلبػػػػػػػػداع الفػػػػين التطبيقػػػي، ال 
يواكب ازدىػػػػػػار على مستوى التأصيػػػل الفكري النقػػػدي ، والتارخيي، وعلى النقيض دلا كان سائدا يف 

غريػػػػػػق و األوربيٌن، عمومػا فالتشكػيل الفنػي لو صػدى كبًن إلاجملتمعات العربية، من قدماء اليونان، و ا
يف عدة جمػاالت اليت تناولتها الدراسػة الفنية، يف الرسم، والتصوير و الغرافيك والنحت  والنقش واحلفر 

... و اخلط 

ىل فرض أساليب  كل واحدة منها إوعلى ضوء االذباىات الفنية وادلذاىب األوربية، اليت أدت 
والعناصر التشكيلية  اليت على أساسها تبىن  (مبادئ  )يف اذباه معٌن مشلت يف ذلك القواعد الفنية 

مكانية التجػاور إاللوحة الفنية دلواجهة اخلطاب البصري يف أبعاده اجلمالية عامة ، و يعاين بعمق 
، وخبصوص يف خربتػها اإلدراكيػة،  للشخص (تناغم العناصر التشكيلية  )ادلوجػود يف التكامل الدال 
مهية ىذا العمل يغين عنو فراغ الساحة الفنية، من مثل ىذا ادلسح الفين أادلتلقي، ولعل احلديث عن 

دماجو يف دور اجلهد إليو توثيقا لو وتقوميا  دبا يعٌن على تطويره وتنميتو، وعلى إالشامل، وقيام احلاجة 
. خرىأالثقايف والفين العريب عامة، والفن اجلزائري خاصة، إلثرائو، من ناحية، والتعريف بو من جهة 
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و انطالقا من ىذا فان رغبات ذواتنا فرضت  علينا التعرض بالدراسة لبعض الفنانٌن ادلوىوبٌن 
اجلزائريٌن الذين عرفتهم الساحة الفنية، وغابت عنهم االىتمامات  األكادميية فعلى ىذا األساس  

ذاكرة الفنان التشكيلي  " بعنوانحدى ىذه النخب موضوعا للبحث ادلوسوم إن يكون أارتأينا  
 ، ساردا يف ذلك الفن اإلسالمي، مرورا باحلركة  "الجزائري طاهر ومان ودالالته في االعمال الفنية

. التشكيلية اجلزائرية ادلستقلة تسلسال باإلطار الزماين قبل وبعد االستقالل

: شكالية البحث إ

فًالثــقافــةالعــربٌـةانبــثقتفـًمنــطقةالفنٌة ـنٌةاللـــوحةيراهإن

وحسٌةكامنةفًالمدركالجمالًإلنساننفسه،متــاخمةللمـؤثــراتغــربٌــة،

وانفرادهولوانهباتمنالعسٌرمفارقةحدودهذاالتعاٌشالذيجعلتهرابطا،

تلقًالمصطنعواختبارالتولهمٌوحًثقافةموتاللوحةماٌتباهىبهالبمعزل

الشدٌدبقٌمتهاومواقعها،ومدىقدرتهاعلىاإلشباعالروح،وتلبٌةاحتٌاجاتنا

فمنهذاالمنطلق.الجمالٌة،منخاللفائضالمعنىالذيتضٌفهعلىسلوكنا

 :نطرحتساؤلنا

ثراءالحركةالتشكٌلةإيمدىأدتمساهمةطاهرومانفًإلىإــ

برازإلىزجروإالجزائرٌة؟ــوماهًاألسبابوالدورالتًدفعته

عمالهالفنٌة؟أدالالتهفً

نكار عضوية ادلوضوع، اليت ربتم على الػػدارس ، اعتماد منهجيػة إىل ىذا فال ميكن إإضافة 
، والغايػات ادلرجػوة من البحث األىداؼالتقصي و التحليل تارة و كذا  ادلنهج التارخيي بغيػػػة ربقيػق 

 للفنان أمنوذجاالعمل الفين  الذي ازبػػػػػػػػػذ " ػػػػػػ صوان  دالالت منعدمة الجاذبية" حــة متخػذا من لو
: ، حبيث يشتمل البحث على مدخل وفصليٌن  على النحو التايل التشكيلي الطاهر ومـان
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 :مدخل ــــ 1
تطرقنػا من خػاللو إىل معالػجة مشكلة  البحث، وأىدافو ومتمعنا يف طياتو ربديدا ألمهيتو، 

. وكذا سبب اختيار ومعاجلة ادلوضوع

 :ولألالفصل ا .2

: ىل مبحثٌنإ النظري  وينقسم اإلطاريتضمن 
سالمي اجلزائري إل الفن ا:المبحث األول. أ

 جماالت وسيمات الفن اإلسالمي 
 رموز ودالالت الفن اإلسالمي 
 احلركة الفنية يف عهد األستعمار 

 احلركة الفنية باجلزائر ادلستقلة :المبحث الثاني. ب
    (الطاىر ومان امنوذجا )قاللعهد االستيف 
  أىم ادلعارض وادلشاركات الفنية 
 الدوافع واألىداؼ يف رؤية الفنان الطاىر ومان. 

 :الفصل الثاني ــ 3

عمال الفنان الطاىر ومان و اعتماد البحث على أليها بعض إتشكيلية اليت توحي  قراءات
مناىج خمتلفة، قصد التقصي، والكشف، مث التحليل وادلناقشة من خالل الطرح، لذلك اعتمد ادلنهج 

التارخيي، وذلك لسرد بعض احلقائق التارخيية للواقع الفين باجلزائرػ احلركة الفنية التشكيلية اجلزائرية 
راء النقاد الدارسٌن حول موضوع أىل بعض إادلستقلة كما اعتمد ادلنهج التحليلي، من خالل التطرؽ 

ثراء جو ادلناقشة، والتحليل وكذلك اكتساب ادلوضوع طابع علمي معريف أالبحث، دما يساعد على 
ىم ما أعتمد أقدر ادلمكن، وادلتاح، وكذالك ادلنهج الفين الذي يسمح بدراسة العمل الفين، ولعل 

ىل دراسة إتاريخ الفن اإلسالمي مستهال بو البحث،وكما جلاء :عليو البحث وبصورة واضحة نذكر
  لوحتان فنيتان سرداوىي"  ػػػ  صوان بيةذدالالت منعدمة اجلا" الطاىر ومان " الفنان التشكلي 
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سلوب الفنان ادلتبع يف جمال الفن أدراسة نقدية تقدم للمهتم معارؼ لتشكيل لواحات فنية بل
و دما ىو جدير بالذكر يف ىذا ادلقام ىو كثرة ادلعوقات و لعل أمهها ندرة  ،"دراسة نقدية "التشيكلي

ادلصادر و ادلراجع و ىذا من خالل عاملٌن ، فالعامل األول كون الفنان حمل الدراسة معاصر و مل 
يسبق تناولو بالبحث ما عدا بعض التعليقات يف الدوريات و اجلرائد ، أما العامل  الثاين ىو تقصًن 

و الباحث أادلنظومة األكادميية يف مجع و إحصاء لفنانينا التشكيليٌن بطريقة علمية واعية ذبعل الدارس 
وبكل سهولة بتفحص الفهرس الوطين لتناول أي فنان أو مبدع، و كذا صعوبة التواصل مع الفنان 

مث نقوم بعرض نتائج البحث واىم .   و بعد ادلسافة بيننا اليت حالت دون اجتماعنا النشغاالتونظرا 
.  ادلراجع ادلعتمدة يف اذماز البحثقائمةليها البحث، وأخًنا إاالستنتاجات اليت خلص 
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 وافق التلقً البصري، لى مضامٌن الفنون الجمٌلة،إن استرجاع القراءة إ

فتقام  بصر من خالله، أالذي  لى طموح الرٌادي، إٌدٌن فً تعلٌله للظواهر الفنٌة،

نشاء مدونة إفً سٌاق كل عمل فنً ،وضرورة  عملٌة التأثٌر و التأثر المتبادلة،

عن معٌارٌة السٌما فً تواطؤ فضاء المتن التشكٌلً مع  من الثوابت المستقلة،

ثناء القراءة  أنها تهتبل فً سٌاق اشتغالها، أحداثٌات ثقافة العٌن على الرغم من إ

مكانٌة إلالستعارات الواصفة للفنون الجمٌلة، فاخصه بذلك الترابط الوثٌق بٌن 

مام أثراء ألى الخطابات الحداثة متجاوزة منطق التأصٌل لحدود التأوٌل ، إالعودة 

مدونة الفن التشكٌلً العربً باألدوات التً عملت فً نطاق جمالٌة التلقً 

.  البصري

 :أهداف البحث

ٌتمثل هدف هذا البحث فً أماطة اللثام عن بعض مالمح الفن التشكٌلـً 

الجزائـري  من جهة، وتبٌان كٌفٌة معالجة مثل هذه  لموضوعات، من حٌث 

سالٌب فنٌة أالتزامه بقضاٌاه وتشكٌله فً واجهة  للواحات فنٌة، ذات سٌمات و 

براز الوجه الخلفً من للوحة الذي ٌستر الدعائم النفسٌة للفنان،  أو مختلفة،

. جمل  وأبهة حلةألى المتلقً فً إإلٌصال الرسالة 

 : همية البحثأ

التً شرفت بها الجزائر،  ن معالم تشكٌل الفن من الفترات التارٌخٌة ،إ

تمثل منعطف حاسم ،ٌرقى من خالله الفن فً البلد،ما ٌبلور الرؤٌة الفكرٌة 

جٌال الحاضرة التً أوباألخص  وإعطاء كل ذي حقا حقه من جمٌع جوانب،

فً الفن اذ هذا ال ٌراهن على التقلٌـل من قٌمة  عرفت من اإلعالم وسٌلة جٌدة،

خفاها ترسبات مع قلة ثقافة إالفنان  وعمله، بل ٌزداد علـوا، فهذا لحقٌقة ال ٌمكن 
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تباعه فرضا ال إفً حضور الوسائل الحضرٌة، وما ٌنبغً  ( المتلقًو أ)المجتمع 

. اختٌار فً  عصر المساٌرة 

ن التماس القٌم الجمالٌة تأتً بفعل التقنٌات التً تم اختبارها بل فً تجدٌر إ

المرئً واحتفائه بالظواهر الخفٌة التً انبتت على تأكٌد الٌومً كرهن معٌش 

.  ن واحدآوجمالً فً 

ا بمدخل ٌتوخى نوفً ضوء هذه المنطلقات تمت الدراسة موضوع بحث

لى درجة الفن إاإلفالت من قبضة القراءة المعٌارٌة السائدة، ورفع القراءة  

والتفنن، ولقد تم توزع البحث الى فصلٌن ما هو منذور لإلطار المعرفً والجمالً  

للفن فً الحضارة اإلسالمً، أخذا  من الجزائر رمزا لها ،ولغوص فً الحركة 

 وكما كان الفنان م1926 الفنٌة التشكٌلٌة الجزائرٌة من القرن العشرٌن الى سنة

بٌنما حدد فً  الطاهر ومان منبر لتلك الحركة، وهو بمثابة القسم النظري،

إلدراك الفكري و التأمل الروحً فً ا: المبحثٌن الموالٌن من الفصل الثانً

مكانٌة  ذاتٌة الفنٌة، إالتشكٌل، وجذور لثقافة البصرٌة العربً اإلسالمٌة مع 

لى ألثار المظهرة فً تقنٌات الفنٌة للفنان الطاهر ومان بشقٌها الجمالً إضافة إ

. والمعرفً 

ن الثقافة التشكٌلٌة العربٌة، ال تقتنع بأخذ دورها الكافً أوعلى الرغم من 

لى التواصل، مع ثقافات إكراهات الحداثة الداعٌة إمام أفً  التحلٌل، خصوصا 

 مع الثقافات الفردانٌة، حث على التواصل،بمغاٌرة وأمام عدمٌة االنفتاح الم

 .التً ال تتعارض مع جمالٌة الفكر والشعور وجمالٌة تشكٌل المحلٌة،



  تاريخ الفن التشكيلي بالجزائر  :                                                                              الفصـــــــــــل األول
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، وقد عرفت ىذه (مشاؿ إفريقيا)تعد اجلزائر بلد احلضارات وتعترب امتداد دلنطقة ادلغرب الكبَت    
ادلنطقة الشاسعة رلموعة من احلضارات اليت أثرت تأثَتا كبَتا يف الفنوف والصناعات التقليدية، اليت 
توارثتها االجياؿ عرب العصور، ومن ىذه احلضارات ما يعترب أصليا نابعا من تراب ىذا الوطن مثل 
احلضارات اليت وجدت آثارىا منقوشة يف صخور اذلضاب العليا ،ويف صخور جباؿ الصحراء  يف 
منطقة االىقار و التاسيلي، ومن احلضارات ما يعترب مستوردة جلبتها معها الشعوب القادمة من 

منطقة حوض البحر االبيض ادلتوسط، وادلناطق الغربية، وخاصة أثناء ادلد ادلتوسطي للروماف، 
وال شك أف ىذا اإلرث احلضاري . والبيزنطيُت وخبلؿ الفتح االسبلمي والوجود الًتكي باجلزائر

للجزائػػر، ما ىو إال خبلصػة انصهار احلضارات ادلختلفػػة اليت عرفتػػها الببلد، ادلتمثل يف سلتلف الفنوف 
. كالفن البدائي والفن الرببري، والفن اإلسبلمي، وفنوف شعوب البحر األبيض ادلتوسط

ومن ىذه احلضارات ما يزاؿ قائما ىنا وىناؾ يف أرض اجلزائر، العميقة الشاسعة تستشفيها 
االجياؿ وتتعرؼ على ما وصل اليو، االجداد من رلد ورقي يف سلتلف نواحي احلياة، ومن مظاىر 

ىػذه احلضارات ما يزاؿ قائما حيكي لؤلجياؿ مػا، تعاقب على ىذه االرض من سلتلف ألواف 
، اليت ترجع " آثار التاسيلي"احلضارات، وتسجل تاريخ الدوؿ ادلتعاقبة على ىذه ادلناطق مثل منطقة 

قرب الرومية، مدغاسػن ، )"تيبازة " و" شرشاؿ"و"لتيمقاد " إذل عصور ما قبل التاريخ واآلثار ادلعمارية
، وسلتلف ادلساجد واآلثار ادلنتشرة يف الشرؽ والغرب، اليت تعود اذل فًتات الدويبلت (اخل...رتيلة

 1.االسبلمية ادلتعاقبة

بدا ىذا الزخم احلضاري واضحا يف الفنوف التقليدية الوطنية ادلتوارثة حيث أف نفس العناصر 
الزخرفية ادلشتقة من الكتابات والرموز الرببرية القددية ال تزاؿ تستعمل وبطرؽ سلتلفة يف صناعات 
تقليدية سلتلفة، ونفس العناصر الزخرفية ذات الطابع اذلندسي اليت نراىا مستعملة يف الصناعات 

الفخارية يف سلتلف ادلناطق، ويف تشكيل ادلصوغات الفضية يف ببلد القبائل و األوراس والصحراء ىي 
نفسها اليت صلدىا مستعملة يف صناعة الزرايب اليت تشتهر هبا منطقة وادي ميزاب ويف جباؿ األوراس و 
النمامشة ويف جباؿ عمور وغَتىا من مناطق اجلزائر،  كما صلدىا أيضا يف الصناعات اجللدية لقبائل 

                                                           

 7 ص2005ابراىيم مردوخ،  مسَتة الفن التشكيلي باجلزائر، دار ىومة ، الطبعة االوذل  1 - 



  تاريخ الفن التشكيلي بالجزائر  :                                                                              الفصـــــــــــل األول

 

- 11-  
 

التوارؽ باذلقار، ىذه العناصر نفسها صلدىا مستعملة يف تزيُت البيوت الريفية عرب الوطن، كما 
.  استعملت من طرؼ قبائل الرببر والبدو عموما كزينة يف الوجو واليدين للعروس

، فإننا نبلحظ التشابو الكبَت بينهما، و عند حتليل ىذه 2وإذا ما قارنا بُت ىذه الزخارؼ وكتابة التيفيناغ
الرسـو ادلكتشفة فأننا نبلحظ التنوع يف األشكاؿ منها ادلغرقة يف السريالية مثل ادلشاىد اليت نرى فيها 
أشخاص ذو أشكاؿ غريبة يلبسوف أقنعة شبيهة باخلوذات اليت يستعملها رواد الفضاء، أو الغطاسوف 

. كما أف بعض الرسـو تبدو قمة يف احملاكاة الواقعية

وعليو فإف ىذه الرسومات استخدمت ألغراض سلتلفة إما سحرية لطرد العُت أو ألغراض 
تسجيلية يسجل عليها االنساف بواقعية ادلشاىد واألحداث اليومية، كما أهنا تعترب خَت شاىد على 

رسـو  )التحوؿ الطبيعي ذلذه ادلنطقة من منطقة خصبة غنية باألشجار واألهنار واحليوانات ادلختلفة
إذل منطقة صحراوية جرداء بعد أف اضلسرت عليها االمطار وشحت بفعل  (الفيلة، الغزالف، األبقار

. العوامل الطبيعية

و إذل اآلف دل يتمكن الباحثوف من كشف أسرارىا وذلذا السبب دل يتمكنوا حلد اليـو من 
تصنيف ىذه الرسـو حسب التسلسل الزمٍت وبالتارل صنفوىا حسب مظاىرىا التشكيلية  على النحو 

الرسـو البدائية، رسـو األقنعة، األشخاص ادلقنعوف، الرسم الطبيعي، رسـو الصيادين، رسـو : التارل
األبقار واألشخاص، الرعاة مث رسـو ادلرحلة األخَتة اليت يظهر فيها اجلماؿ الطبيعي للطبيعة 

الصحراوية، وبناءا على ما سبق ديكن تصنيف الفن التشكيلي اجلزائري ادلعاصر إذل عدة أمناط حسب 
:  تأثَتاهتا

منها ما ىو متأثر بالفنوف الرببرية القددية ويتجلى ذلك يف الصناعات التقليدية 

. منها ما ىو متأثر بالفنوف االسبلمية مثل الزخرفة والتزويق وادلنمنمات

 (الرسم ادلسندي )منها ما ىو متأثر بادلدارس الغربية ادلعاصرة 
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الفن االسالمي الجزائري :    المبحث االول .1

إف شخصية الفن االسبلمي واخلصائص اليت يتميز هبا قد حددهتا نظرة الدين االسبلمي إذل 
 وىي يف عمومها تتسم بالتحفظ، ولسنا ىنا بصدد استعراض أقواؿ العلماء والفقهاء يف ىذا ،التصوير

ادلوضوع الذي ىو من اختصاص العلماء الفقو والشريعة، فمنهم من حكم على أف التصوير زلـر 
وقد ماؿ غالبية الفقهاء 3،قطعا خاصة إذا كاف ضلتا ومنهم من اعتربه مكروه ومنهم من أباحو

ادلعاصرين  إذل إباحتو نظرا ألمهية التصوير علميا ومعرفيا وذلك بعيدا عن ادلقاصد الدينية اليت تؤدي 
 اإلسبلميإذل الشرؾ واالضلبلؿ اخللقي، كل ىذه اآلراء إزاء التصوير أثرت بشكل كبَت يف مبلمح الفن 

. وشكلت مسات وخصائص لو

  : مجاالت وسيمات الفن اإلسالمي1.1

: مجاالت الفن اإلسالمي  عديدة أبرزهاـــــ  أ

 القبلع  )، عمارة عسكرية   (ادلساجد )اليت تنقسم إذل عمارة دينية : مجال العمارة
( القصور) وعمارة مدنية  (واحلصوف

  مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية
 وضلاوؿ من خبلؿ ىذا البحث أف نتوسع يف رلاؿ التصوير دلا لو من عبلقة : مجال التصوير

مبوضوع الدراسة 

:  سمات الفن االسالميب ـــــ

 التصوير االسالمي :

         اف ادلنطلقات الفاسدة للحكم على الفن العريب بالتخلف، والنظرة اذل الفن العريب ومفهومو 
من خبلؿ نظرة للنقاد وادلؤرخُت الغربيُت، كما ىو بالنسبة اذل الفئة ادلتمغربيُت من ادلثقفُت، عن الفن 

التشكيلي، ىي منطلقات ىذا احلديث كانت تصدر عن مفهـو خاص ذلذا الفن، كاف قد انتشر 
وتطور يف الغرب حيث اهنا ىي اليت اخرت احلديث عن ادلفهـو الفن العريب وفلسفتو، فلقد نظر اليو 
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حسن الظروؼ ،على انو رلرد تزيُت بصيغة رلردة، واف وظيفتو دينية فقط، فكانت ىذه ادلنطلقات أيف 
فلقد كاف ذلذا الفن مقياس ... الروماف وقبلهم اإلغريق وربا عنأتعتمد على كماؿ الصورة الذي ورثتو 

ثابت ىو الشبو مع الطبيعة والوجو اإلنساين، واعتمدت عملية التشبيو على قواعد ونظريات علمية، 
، مكونة فلسفة الفن  ، ىذا العلم الذي يبحث ضمن نطاؽ (علم اجلماؿ)استمرت سائػػدة حىت اليػػـو

ف تلك ادلنطلقات تتباين كليا أسباب التذوؽ ويف العبقرية النقد الفٍت، ومع أىذه القوانُت الثابتة يف 
ذل الفن العريب إمع فلسفة الفن الغريب، فاف مؤرخي الفن العريب وإسبلمي، ما زالوا حىت اليـو ينظروف 

من خبلؿ مفاىيم الفن الغريب، اليت كانت وليد تقليد فلسفة خاصة التصل وتقليد وفلسفة الفن 
  فأزدىر فن التصوير يف إيراف أكثر من باقي الدوؿ اإلسبلمية ،متأثرا بالفن الصيٍت و 4العريب ،

دلاغورل بدليل ما حتسو من تأثَت قوي يف التصوير بتأليفها للعناصر ادلختلفة ،يف سلسلة متتابعة من ا
األحداث، على أف ادلوقف اجلمارل كاد أف ينطلق مبا فيو من تناسق ودتاسك، برغم العناصر اليت 

وشلا نبلحظو يف التصوير اإلسبلمي استخداـ األلواف جبرأة، رغم قلتها أما التأثَت الصيٍت  تسللت منو،
فواضح يف الشخوص خاصة يف استدارة الوجو ،وضفائر الشعر وميبلف العيوف، وصغر األقداـ و 
مزركشة ادلبلبس، واالىتماـ بطياهتا،إال أف بعض الوجوه ذلا قسماهتا العربية خاصة يف رسومات 

الوسطى، وأما رسومات احليوانات والنباتات فقد حورت بشكل زخريف ورمزي وجتريدي، والفناف 
ادلسلم دل يصل إذل رسم احليوانات إال دلا تتمتع بو أشكاذلا يف الطبيعة الزخرفية، إضافة إذل حركاهتا 

 5 .ادلختلفة من رشاقة، كاف ذلا أف أغنت لوحاتو مبستويات غنية يف احلركة

إذل جانب التعبَت وإذل ما تتمتع بو من إمكانية كبَتة على مؤل الفراغات، وتغطية السطوح 
ذل تكثيف الزينة إالفنية، ال حتتم على فرض موضوع متكامل ومًتابط قصصيا أو تقريريا، بل تسعى 

من خبلؿ ألواف ذات بريق شديد يزيد من دلعاف اخلطوط السوداء ادلتفاعلة معها حبساسية ،كما ىو 
إذ دل يلتـز الفناف ادلسلم بادلنظور، ودل يعتمد خداع بصريا . شأف الكثَت من الفنوف الزخرفية اآلسيوية

ألهنا ليست من تقاليده فبل نراىا مائلة يف روائع الفنوف السابقة لئلسبلـ كالفن : أوالألسباب كثَتة 
ادلصري و الرافدي والفارسي والبيزنطي، وعندما اندثرت يف عصر النهضة كاف ذلك يف القرف اخلامس 
عشر والسادس عشر ميبلدي، أي يف القرف التاسع والعشر ىجري، واستمرت غريبة عن تقاليد الفن 
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كاف قد حتدث منذ العصر الروماين عن علم ادلنظور  فاف ذالك كاف  " فيًتوؼ"اإلسبلمي مع أف 
نتيجة للمفاىيم القائمة على عيادة القانوف، وقواعد الرياضيات وزلاكاة الواقع، وىي مفاىيم هنائية ال 

. تتفق مع مفهـو اإلبداع

فإف ادلنظور ادلشًتؾ الذي اشتمل على الكتاب الكرمي واألدب والفن ىو منظور : السبب الثاينأما 
روحي ،ال مادي كادلنظور الغريب ،أو كادلنظور يف التصوير الصيٍت ،الذي يقـو على جهل القارئ ال 

الناظر إذل العمل الفٍت، يف وسط اللوحة، ونقطة النظر تصدر عن ادلوضوع ،شلا جيعل األشياء البعيدة 
أكرب من القريبة ، أو كادلنظور يف التصوير اذلندي ،الذي جيعل نقطة النظر خلف القارئ، فادلنظور 

 6.الروحي يقـو على مبدأ آخر

 المنظور الروحي  :

ساسا يطبق يف الرسم، والتصوير، أصبح ألقد تطور علم ادلنظور حىت ارتبط بالعلـو  الرياضية، و 
ف أالعيبو القوي يف سيطرتو على الفناف، والتحكم أومع انو يبقى ناظما لدقة  التعبَت عن الواقع، إال 

ذل حتطيمو وسلالفتو، إذل رفضو يف العصر احلديث حيث تسابق الفنانوف إيف رؤيتو لؤلشياء شلا أدى 
ف ىؤالء كانوا قد أوالشك .  الذين اهنوا سيطرة ىذا العلم على الفناألوائلوكاف االنطباعيوف من 

واستطاع بعض الفنانُت البلحقُت التحوؿ هنائيا عن ادلنظور البصري، . تأثروا مببادئ الفنوف الشرقية
كنها مبادئ أ يفوقاموا بتطبيق ادلنظور اإلسبلمي الذي قـو على مبادئ غَت رياضية وغَت ضوئية، و

فما ىو مفهـو منظور الروحي يف الفن اإلسبلمي؟ . روحية تصاعدية

جـو اذليئات ادلتعاقبة يف احلذا عرفنا ادلنظور البصري بأنو العلم الذي حيدد رياضيا، يف أوضاع و إ
البعد الثالث، انطبلقا من زاوية البصر واعتمادا على خط األفق حيدد مستوى النظر،  فأننا بذلك 

 .   ساس لتميز ادلنظور الروحي اإلسبلمي  وال براز خصائصوأنضع 

عند ادلقارنة بُت ادلنظورين البصري والروحي، نرى أف ادلنظور البصري يقـو على كشف األبعاد يف 
زاوية البصر، فيما نراه يف ادلنظر الروحي حيدد مرسم األشياء على مسطح، أو ىو يؤوؿ على رسم 

شرحية األشياء وادلواضيع، وقد تكشفت فيها رتيع اخلصائص التشكيلية، كما اىتم الفناف ادلسلم يف 
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رمسو وتصويره بعدـ مضاىاة اهلل يف خلقو فقد درج على عدـ تصوير البعد الثالث، على عكس فناف 
  7.عصر النهضة الذي سعى دائما إذل التعبَت عن الكماؿ اإلذلي من خبلؿ الكماؿ اإلنساين

وذتة أمر مهم يف ادلنظور الروحي، و أف الكائنات والكوف كلها موجودة بالنسبة إليو، وىكذا فإف 
األشياء وادلشاىدة ترى من خبلؿ عُت اهلل ادلطلقة اليت ال حتدىا زاوية،بطريقة على عكس ادلفهـو 
الغريب الذي جيعل األشياء مرئية من خبلؿ واعي اإلنساف، مع ذلك فإف ادلنظور الروحي ال يتنكر 

الواقع، ال يهمل دور الناظر فإنو بذلك يصور األشياء من زاوية اختارىا ىو وفرضها على ادلشاىد، 
 (السجادة، الطاولة، الكرسي، األشخاص)فهو أخذ من الواقع عناصره الفنية : أما الفناف الروحي

ويرمسها على سطح واحد ،كي يبدو ما فيها من رتاؿ فٍت، على أف ىذه العناصر ادلتنقلة تندمج يف 
وحدة العمل الفٍت، بسب صغر حجمها، وىذا ما ألفناه يف فن ادلنمنمات ويف الصورة يف الفن 

 8.اإلسبلمي ،ويف الصور ادلوجودة يف ادلخطوطات

فإنا نرى العنصر  (اجلػداريات)أما يف الصور الكبَتة اليت تزين واجهات ادلبػػاين وجدرانػها، 
الواحػػد يف اللوحػػة، قد انفصل لكي تصبح لوحة مستقلة ال عبلقة ذلا بالشيء ذاتو، وقد يعود ىذا 
العنصر ادلستقل لكي يشكل جزءا من لوحة منمنمة، وىذا ما درج النقاد على تفسَته يف منمنمة 

. مثبل، امنا تشمل عددا من العناصر ادلأخوذة عن زخارؼ ورقوش كبَتة"ليهزاد"

ىذا التعدد واالستقػػػػبلؿ يف عنصر ادلوضوع، جيعل اللحظػة الزمنية للعمػػل الفٍت،متعددة بتعدد ىذه 
العناصػػر، ىي متفاوتة يف ادلدة حبسب ما فيها من تدقيق رتارل وتكويٍت، صلد أحيانا بُت الوحدات 

ادلصورة فروؽ زمنية ومكانية، فيما نرى أف الصورة ادلعتمدة على ادلنظور البصري، زلددة بلحظة زمنية 
. واحدة، وىذه اللحظة سريعة ألهنا أشبو باللحظة الفوتوغرافية

وإذا وجد الظل يف التصوير اإلسبلمي فهو ال خيضع لوحدة ادلصدر الضوئي كالظل يف 
فادلوذل جعل " ألف " فهو نور إذلي  حىت يف تشكيل حرؼ ‘ التصوير الغريب بل أف مصدر النور متغَت

.   الشمس وىو على األقل خيضع دلشيئة ادلصدرضوءىذا التشكيل من النور، وليس 

                                                           
 137ص ، 2008سَتات،  التصوير وحتليبلتو يف الًتاث اإلسبلمي، الطبعة األوذل، دار النشركلود عبيد  -  7
 42، ص1998، دار الكتاب العريب، األوذللبهنسي، اجلمالية اإلسبلمية يف الفن احلديث، الطبعة أعفيف  -  8
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وأخَتا إذا كاف ادلنظور اخلطي، يسعى إذل إبراز البعد الثالث، أو العمق بأسلوب رياضي علمي، فإف 
ادلنظور الروحي، دل يتخل عن ىذا البعد دتاما، بل وفق مسَتة سلتلفة، فالعُت ال تنظر إذل األشياء نظرة 

 ودير خط النظر من أىم النقاط 9زلددة، بل تنتقل من بؤرة الصورة إذل حواشيها حبركة متصلة لولبية،
. القائمة على األشكاؿ وىي العُت أو اليد

: رموز ودالالت الفن اإلسالمي   2.1

على التأثَتات فعبلوة  من احلضارة العربية اإلسبلمية اليت هنل منها الفن اجلزائري ادلعاصر،و
الغربية يف الفن التشكيلي اجلزائري، حيث اجتهت رلموعة كبَتة من الفنانُت الذين ديارسوف من الفن 

. اإلسبلمي وعلى وجو التحديد فناين مدرسة ادلنمنمات باجلزائرية 

صلدىا قائمة ىنا وىناؾ، تظهر للعياف مدى ما : وقد ورثت اجلزائر معادل معمارية، وآثار إسبلمية عديدة
. وصلت إليو الدوؿ اإلسبلمية ادلتعاقبة على اجلزائر من رقي وتقدـ

جاء ادلسلموف إذل أرض اجلزائر، منذ أربعة عشر قرنا حاملُت معهم الرسالة السماوية 
وحضارهتم ادلستوحاة من احلضارات ادلتعاقبة على أرض شبو اجلزيرة العربية ومصر و الشاـ والعراؽ 
ومن احلضارات العادلية السابقة ، وتبدو متأثرة بالعصور اإلسبلمية األوذل يف عناصرىا ادلعمارية، و 

ذل إالزخرفية، وال ينكر الفضل الكبَت الذي قاـ بو األجداد الذين نقلوا احلضارة العربية اإلسبلمية 
األندلس وىكذا ازدىرت الفنوف اإلسبلمية لثمانية قروف ، وكانت الدوؿ ادلغاربية يف نشأهتا األوذل  

متأثرة بالطراز ادلعماري والفٍت السائد بادلشرؽ العريب، لكن على مر العصور أصبحت ذلا 
. خصوصيتها

  وتظهر بالقرب من 10 اليت تعترب امتداد حلضارة الرستميُتسدرهتاوىكذا عرفت اجلزائر آثار 
ليو الدولة الرستمية، إمدينة ورقلة باجلنوب الشرقي للجزائر وىي تعرب عن مدى التقدـ الذي وصلت 

                                                           
اكتشفت بابا دوبلو ادلنمنمات الفارسية أف ذتة خطأ ذات شكل لوليب دير من خبلؿ األشخاص الذين يؤلفوف للموضوع،  -  9

 .138،139كلود عبيد، ادلرجع السابق، ص
 ادلغرب األوسط حكمت يف ببلد اإلباضي سبللة حاكمة تنتمي إذل ادلذىب بنو رستم أو لرستميوفا: دولة الرستميُت -  10

، اجلزائر يف تيارت و ىي حاليا مدينة تيهرت أو تاىرت ـ، مقرىا كاف مدينة 909و 776 بُت
http://islamstory.com/ar/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/776
https://ar.wikipedia.org/wiki/909
https://ar.wikipedia.org/wiki/909
https://ar.wikipedia.org/wiki/909
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://islamstory.com/ar/
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لزخرفية اجلميلة زلفوظة يف متاحف اجلزائر خاصة متحف الفنوف ألنحوت أكما يوجد العديد من 
القددية بالعاصمة وادلتحف الصحراوي بورقلة، وقد اكتشفت القطع األثرية الدالة على الزخم احلضاري 

. يف منطقة سدراتو " فاف يرشم "رل قامت هبا السيدة إللمنطقة بفضل التنقيبات األثرية 

حلمادية فقد تركت آثار يف كل من منطقة جباية وقلعة بٍت زتاد بالقرب من ادلسيلة أأما الدولة 
ليو ىذه الدولة أيضا، إذل جانب دولة ادلرابطُت إواليت ال تزاؿ شاسلة تظهر درجة التطور الذي وصلت 

لواد حيث كاف ذلا رلموعة ال يستهاف هبا تعرب عن أثار خالدة تتمثل أوادلوحدين وبنو زياف وبنو عبد 
اجلامع اجلديد وجامع احلواتُت واجلامع الكبَت : يف القصور واحلصوف ويف ادلساجد، نذكر منها

بالعاصمة، مث مسجد ندرومة وآثار تلمساف اخلالدة منها جامع تلمساف ومسجد أو فريح، سيدي 
. بومدين ، وآثار منصورة

ذل أرض اجلزائر إسهاـ كبَت يف ازدىار الفنوف اإلسبلمية خاصة يف إكاف ذلجرة األندلسيُت 
اخل        إذل ...األماكن اليت استقروا هبا مثل اجلزائر العاصمة، البليدة، ادلدية، القليعة، تلمساف

جانب األتراؾ العثمانيوف الذين كاف ذلم بصمة يف إدخاذلم عناصر جديدة على الطراز اجلزائر نذكر 
قصر العزيزة، قصر  )جامع سفَت، جامع كتشاوة، و العديد من القصور ادلنتشرة بالقصبة : منها

، وقد أفلتت ىذه الآلثار من اذلدـ أثناء الفًتة (اخل...خداوج العمياء، قلعة القصبة ، قصر الداي
ذل كنائس وثكنات عسكرية وكاتدرائيات مثل جامع إاالستعمارية على غرار العمارة اليت حولت 

ذل وظيفتو إعيد أو أذل مركز لؤلساقفة باجلزائر وبعد االستقبلؿ حوؿ إكتشاوة، كما حوؿ قصر العزيزة 
 . 11األوذل، عاد مسجدا كما كاف عليو

 الجرافيك :

 تعٍت الفن الًتسيمي، وىذا الفن GRAPHIQUEإف الًترتة العربية لكلمة جرافيك 
يعتمد على الرسم وكلمة رسم باللغة العربية تعٍت ترؾ أثر للقلم على القرطاس، ورسم العمارة وأثرىا ، 
وأداة الرسم وىي ادلرسم ومكانة ادلرسم، وإسقاط ىيكل وحدود الشكل على السطح بشكل مرتسم 

ومع ذلك ال بأس أف نستعمل . الشيء والفاعل ىو الرساـ وادلفعوؿ ىو ادلرسـو وادلصدر ىو الرسم

                                                           
 19ابراىيم مردوخ، نفس ادلرجع ، ص-  11
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لعادلية الداللة على الفن الًتسيمي، ديتاز ىذا الفن عن الفنوف التصويرية أنو يقدـ فرصا "جرايف"لفظ 
استثنائية  لتحقيق االتصاؿ بُت الفناف وادلشاىد، ذلك أف طباعة الفنوف اجلرافية على يد الفناف نفسو 

بأعاد ونسخ زلدد، تساعده على تعميم عملو الفٍت وإيصالو إذل أكرب عدد شلكن من ادلتفنُت، ودل 
( MINIATURE)يتفطن الفناف ادلسلم اذل عملية الطباعة ىذه، بل كاف يقـو بنمنمة رسومو 

، أو إعادة رمسها ونقشها إما بريشتو أو قلمو، أو يقـو (ILLUSTRATION)أو بًتقينها 
 12.عنو طبلبو ادلتقدموف وأعقابو لكن ذتة فنوف إسبلمية تدخل يف نطاؽ اجلرافيك سيتم ذكرىا الحقا

 اللغة الرمزية في الفن الجرافي :

إف الفن التشكيلي بوصفو وسيلة اتصاؿ كاملة دتتد بُت الفناف وادلشاىد، حيمل من خبلؿ 
الصيغ والرموز واخلطوط مدلوالت زلددة حىت ولو كاف الشكل رلردا، ولكنو كلغة تشكيلية البد أف 

يتخاطب ادلشاىد بلغة شاعرية خيالية أو رمزية سحرية أو أسطورية أو واقعية وصفية ومع أف لغة الفن 
. ىي لفة عادلية ال حتتاج أجبديات سلتلفة

قد يكوف الناس قادروف على قراءة لوحة من عصر النهضة أو دتثاؿ عن ادلكسيك أو اذلند، 
ولكنهم خيتلفوف يف تأويلها حبسب ما تتضمنو ىذه الرموز، لكن البد من تدريبو على ذلك إذ أف 

االختبلؼ يبدو واضحا يف فهم مضموف العمل الفٍت وتأويلو عندما تكوف الرموز سلتلفة من شعب 
إذل شعب ومن ثقافة إذل ثقافة، فالرموز الغربية ليست واضحة دتاما عند ادلشاىد الياباين، وكذلك 

الرموز العربية اإلسبلمية ليست دائما واضحة أماـ ادلشاىد الغريب، مث أف الرموز اليت كانت مفهومة يف 
. 13التاريخ القدمي ليست ما ىي عليو اليـو

 الرموز القديمة :

لتاسيلي جنويب اجلزائر وتونس، ويف رسـو جبل الدوادمي أظهر الرمز منذ ما قبل التاريخ يف رسـو 
ففي العقيدة اليهودية العنصرية . يف صلد باألردف وال زالت ىذه الرموز موضع اىتماـ االختصاصيُت

                                                           
 47، ص1997، دار الكتاب العريب، 1عفيف البهنسي، النقد الفٍت وقراءة الصورة، ط -  12
 50، ص1997، دار الكتاب العريب، 1عفيف البهنسي، النقد الفٍت وقراءة الصورة، ط -  13
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يبدو ادلثلث حامبل رموز العقل والطاقة وادلادة يف رؤوسو الثبلثة، والرأس العلوي يف ادلثلث ديثل العقل، 
. ندىا ديثل ادلثلث احلكمة وادلقدرة اليهودية على استغبلؿ الطاقة وادلادة

 
       

 

 

 

 

 تبدو  Arnolfinioأما يف العقيدة ادلسيحية تبدو الرموز أكثر غزارة، فلوحة فاف ديك ادلش
لنا أهنا رلرد لوحة لزوج وزوجتو احلبلى يف غرفة النـو فهو يعرب على الوفاء الزوجي ، ولكن إذا ما دققنا 

النظر يف حواشي اللوحة، فإنا نرى ىذا القنديل يعرب عن مشهد ادلسيح  وأف الفواكو ادلوجودة على 
طريف النافذة تعرب عن الطهارة والرباءة اليت كانت قبل سقوط آدـ يف اخلطيئة، مث ادلرآة و اإلطار احمللي 

ظاىر حجار الكريستاؿ ىو رمز للصفاء وأف القباب اخلشبية تذكر بأمر الرب إذل موسى يف سيناء 
نٍت أنا اهلل ال إلو إ" كي ينزع حذاءه  عندما يقف على األرض ادلقدسة، كما جاء يف  القرآف الكرمي 

 14"إال أنا فاعبدين وأقم الصبلة لذكري

ويعترب ىذا الوفاء الزوجي الواضح يف طرؼ اللوحة وىكذا فإف قراءات ىذه الرموز يتبع علم 
 وضلن نعتقد أف ىذه الرموز تراكمت منذ ظهور التصوير  ICONOGRAPHIEقراءة الصور

اإليقوين ادلسيحي وقد ورث فن عصر النهضة كثَتا من الرموز اخلطابية وىي يف أغلبيتها مسيحية، 
: نذكر منها

. 15دتثل اآلذلة ادلقدسة: الدائرة
                                                           

 .313، ص 13سورة طو، اآلية  -  14
 50، ص1997، دار الكتاب العريب، 1عفيف البهنسي النقد الفٍت وقراءة الصورة، ط -  15
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. الثالوث ادلقدس: ادلثلث

. العذراء:  القمر

. السبلـ:  الزيتوف

. دتثل اإلرشاد اإلذلي: النجمة
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نموذج عن الرموز والكتابات  التي تعود الى العصور التاريخية  )الكتابة المسمارية : 1ملحق رقم

 16 (القديمة

 

 

 

 

   

 

 

رموز وكتابات مختلفة تعكس اهتمام الشعوب القديمة بالفن                                                            : 02ملحق رقم
 17التشكيلي

                                                           
  https://www.google.dz  /رموز مسمارية  -16
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 بعض الرموز الجرافي اإلسالمي :

  ىناؾ الكثَت من األشكاؿ يف الفكر اإلسبلمي حتمل رموزا مصدرىا العقيدة التوحيدية،      
. وىو يرمز إذل النبات والكماؿ(ادلاء والًتاب واذلواء والنار)فادلربع يعرب عن اجلهات األربع 

ديثل الفكر : اخلط ادلستقيم. ترمز إذل اخلالق:  النقطة والرقم

. وىو مركز اجلهات األربع والكعبة ىي مركز الكوف:ادلكعب

وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ :" ىو انعكاس للعرش اإلالىي الذي حتملو ادلبلئكة لقولو تعاذل: ادلثمن
 18"ذتانية

. رمز إذل عطاء السماء وما يليها من عادل روحاين: القبة

. تعرب عن الكوف وعن الفكر احملض: الدائرة. يعرب عن الكوف: الشكل الكروي

، السبع، والنجمة السداسية السداسيادلخمس،  ) كل وذلا تفسريها اخلاصاألشكاؿوىناؾ العديد من 
. مؤلفة من مثلثُت وقاعدتو إذل األعلى دتثل السماء

. مؤلفة من مربعُت:  النجمة الثمانية

رلموعة من النجـو واألشكاؿ اذلندسية اليت حتمل معانيها ادلذكورة وفيها تتضافر رموز : الرقش اذلندسي
 19.ادلادة والروح، رموز السماء واألرض، رمز اخلالق وادلخلوؽ
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 الرمز في الفن الحديث :

إف ىذه الرموز الًتاثية تساعدنا على فهم اللغة، اليت كاف الفناف ادلسلم يعرب عنها من      
خبلؿ فنو اجلرايف، الغَت تشبيهي الذي عجز الناقد ادلعاصر عن حتليلو بدقة ، و الرقش العريب فهو 

. رلرد زخرفة ال مضموف ذلا وال قيمة ذلا، إال يف أشكاذلا ادلتناسقة 

 على أننا ال نستطيع أف نستمر يف تكرار ىذه الرموز، بالرغم من أننا أصبحنا نعرؼ معانيها،      
فالفن احلديث أصبح يتضمن مفردات تعبَتية ال حصر ذلا، مستمدة من الثقافة ادلعاصرة، ولقد بالغ 

ومع ذلك لسنا قادرين أف نفهم معاين ىذه . الفناف العريب احلديث، يف إبراز ىذه ادلفردات وابتكارىا
وأيضا " جورج يهجو ري"و" حامد ندا"الرموز اليت قدمها السرياليوف ادلصريوف ادلعاصروف ،من أمثاؿ 

شاكر آؿ حسن احلسن "، إذل جانب الفنانُت العراقيُت وعلى رأسهم "الطاىر وماف"الفناف اجلزائري 
الذي أوغل " ضياء عزاوي"يف تفسَت البعد الواحد وحل طبلسم الشكل الذي قدموه خاصة " حياري

من رموز حتيلنا إذل قاموس األشكاؿ الرمسية " أزتد شرقاوي"يف عادل الرمز بيد أف ما قدمو ادلغاربة مثل 
الذي يقدـ " رزقي زراريت اجلزائري"اليت دتؤل حياة وسواعد سكاف األطلس وورزازات وكذلك شأف 

مصطفى " أحرفا رمزية يف أعمالو الفنية وليس صعبا أف نلم  برموز األعماؿ الفنية اليت قدمها
اجلرايف اللبناين، فإنو يقدـ رموز جبلية مليئة بأحبلـ " حليم جردؽ"، أما "إبراىيم ىزدية"،و"ادلبلح
.  اليقظة

        ويبدو أف الفناف يبحث اكثر فأكثر عن لغة رمزية تشكلية خاصة بو يف عادل اإلبداعية 
يف مصر أصبحت لغة متكاملة " أزتد نوار"، فالرموز اذلندسية اجلرافية اليت يبتكرىا الفناف يصيشختاؿ

تنتمي يف وقت واحد إذل األصوؿ الًتاثية وإذل مفردات العصر احلديث، ولكننا ال نستطيع أف نتعرؼ 
على حدودىا، فهي ما زاؿ خاضعة لببلغة الفناف الفنية، ودلضاعفات التشكيبلت احلاسوبية، ومن 

جهة أخرى خاضعة لتأويبلت ادلشاىد اليت تسَت يف اجتاىات سلتلفة، عن اجتاه ادلؤلف حىت ولو كاف 
. 20الناقد حفيفا وقريبا من عادل الفناف
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: (ما قبل اإلستقالل)عهد االستعماريحركة الفنية في ال ـــ 3.1

عرفت ىذه الفًتة بروز رلموعة من الفنانُت الفرنسيُت  على شكل رلموعات من الوافدين إذل 
" اجلزائر، مهتمُت برسم مظاىر احلياة الشعبية، ادلتميزة بالعادات الشرقية ، وأطلق عليهم الفنانوف

 21.وقت الحق" دينيو " ،"فرومانثاف"، "شاسَتيو"، "دوالكروا"أمثاؿ " ادلستشرقوف

ـ كاف قدـو  الفنانُت الفرنسيُت إذل اجلزائر، يهدؼ اذل استكشاؼ ادلنطقة ورسم 19مع هناية القرف 
انطباعاهتم عليها ، وبعد مدة من الزمن استقروا وعملوا باجلزائر، حيث كانوا يهتموف برسم ادلعارؾ 

اليت كانت بُت اجلزائريُت والفرنسيُت، وقد حرصت السلطات االستعمارية على توظيف ىؤالء 
ادلستشرقُت يف ادلناصب اإلدارية احلساسة، من أجل االستفادة من خربهتم واستغبلذلا، يف يسط 

 22.نفوذىم االستعماري 

ويف الفًتة البلحقة ظهر إذل الوجود فنانوف فرنسيوف أو من أصل أورويب ولدوا باجلزائر، ورغم 
استقرارىم باجلزائر إال أف عبلقتهم كانت وطيدة بفرنسا، حىت أف رحبلهتم كانت منظمة إذل فرنسا 

 20،من أجل االحتكاؾ بادلدارس الفنية احلديثة ،حيث كانت باريس يف بداية وأواسط القرف 
معاصمة الفن التشكيلي، وقد وفد إليها الكثَت من الفنانُت الذين عملوا واستقروا هبا، مثل الفناف 

 23"بيكاسو و دارل" واإلسبانياف" مرلياين" واإليطارل " فاف قوؽ" اذلولندي

ـ، على رسم احلياة الشعبية، عادات 19اقتصرت مواضيع الفنانُت األوروبيُت باجلزائر هناية القرف 
" اإلستشراؽ"وتقاليد الشعب اجلزائري ،وخَت مثاؿ على ذلك أعماؿ الرومانسيُت ادلنتمُت إذل مدرسة 

، "لشاسَتيو "(فارس عريب يف النبع)، و(امرأة عربية جالسة على األرض)يف لوحتو " دوالكروا" 
 24".لدينيو" (مدرسة قرآنية)، ولوحة "لغرومانتاف "(جنازة رجل مكسكي )ولوحة

وبعد استقرار أغلب الفنانُت الفرنسيُت واألوروبيُت الوافدين إذل اجلزائر، بدأ االىتماـ بادلناظر الطبيعية 
احمليطة هبم ، حيث رسم كل فناف البيئة اليت يعيش فيها بأسلوب واقعي، فنجد الفنانوف الذين استقروا 
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بالعاصمة، يرمسوف سلتلف األحياء بالعاصمة مبا فيها أحياء جزائرية شعبية، وأحياء أوروبية، مثل 
لوي "، ونذكر من ىؤالء الفنانُت ...، ساحة الربيد ادلركزي، وغَتىا(الشهداء )القصبة، ساحة احلكومة

 Léon"ليوف كويف"، August Frando"وأوغست فراندو"، Louis Antoni"انطوين
Sauvy ،"ليوف كاري"Léon Carre ،"ألبَت ماركي"Albert Marquis، " إميل

، وغَتىم، كما أف الرسامُت ادلقيمُت بقسنطينة رمسوا احلياة هبا مثل Emile Claros"كبلرو
 25.، وادلستقروف يف وىراف اىتموا بادلناظر الوىرانية" أطبلف"

وحبكم االحتكاؾ ادلتواصل بُت الفنانُت الفرنسيُت ادلولودين أو القاطنُت باجلزائر، وفناين ادلدارس احلديثة 
عية رلبباريس، ظهرت بُت ىؤالء رلموعات منهم دييلوف إذل أساليب ادلدارس احلديثة، مثل الط

. والتجريدية، وشبو التجريدية

 أوؿ من عرض لوحات ذات اجتاه جتريدي باجلزائر، heri callet"ىنري كلي"ويعترب الفناف 
ـ، ومن الفنانُت ادلتأثرين بادلدرسة احلديثة بسبب تنقلهم ادلستمر 1925حيث عرض ألوؿ مرة سنة 

 reni jean"وروين جوف كلو"، jean simin"جاف سيماف: "بُت اجلزائر وباريس نذكر كل من
clot" وجاف دوميز و تساؿ" jean demason seulوغَتىم ، ...

" ،nalaz"ناالز: "مث جاءت بعد ذلك دفعة أخرى متأثرة بالتيارات احلديثة، تتمثل يف
، وأخَتا ظهر بُت األربعينات إذل بداية الستينات، تاريخ انسحاب الوجود boucaeton"مونطوف

 (صخور الشاطئ ) ولو لوحة sauveur galiero"سوفوغو قالَتو"الفرنسي من اجلزائر كل من 
. ـ1961 لو لوحة ميناء اجلزائر رمسها سنة louis binisti "لوي بينيسيت"ـ، 1961مؤرخة سنة 

ـ ظهور حركات فنية تشكيلية نشطة بُت 1962 ـ إذل سنة 20كما عرفت ىذه الفًتة من بداية القرف 
أبناء اجلالية األوروبية ادلقيمة باجلزائر، ويرجع ذلك إذل التكوين الفٍت الذي دتثل يف إنشاء ادلدارس 

                                                           
. 75 إبراىيم مردوخ،ادلرجع السابق، ص  25

 



  تاريخ الفن التشكيلي بالجزائر  :                                                                              الفصـــــــــــل األول

 

- 26-  
 

ـ، وكاف أوؿ مدير ذلا 1885ادلدرسة الوطنية للفنوف اجلميلة اليت تأسست سنة : الفنية، منها
 26.، وكذلك تكوين اجلمعيات الفنية اليت كانت تقـو مقاـ ادلدرسة لتعلم الفن"إيبوليت دوبوا"

ـ، واجلمعية اجلزائرية 1851رتعية الفنوف اجلميلة اليت تأسست سنة : ومن أمثاؿ ىذه اجلمعيات
ودورىا يف تكوين العديد من الفنانُت " حياة عبد اللطيف"ـ، وال ننسى 1925ألصدقاء الفنوف سنة 

تركية قددية رمست خصيصا الستقباؿ الفنانُت الفرنسيُت " فيبل"ـ، وخصص ذلا بناية 1907سنة 
األوائل من خرجيي ادلدارس الفنية الفرنسية بباريس، أو غَتىا من ادلدف الفرنسية، الذين تقل أعمارىم 

 سنة، وقد وفرت ذلم كل وسائل العيش ،وادلراسم اليت وضعت حتت تصرفهم، وذلم احلق يف 35عن 
. قضاء سنتُت خصيصا لئلنتاج الفٍت

 Leon"ليوف كويف"وكاف من أوائل الفنانُت الذين استفادوا من ىذه ادلؤسسة كل من 
Cauvy ،"ليوف كاري"Leon Carre ،"ماريوس دوبيزوف "Marius De Bizon، "

 . وغَتىمCamile Le Roy "وكاميل لوروا 

مرسم بتيبازة إضافة إذل رسامو عبد اللطيف يستفيدوف من رحلة سنوية " بفيبل عبد اللطيف" كما أحلق
. إذل منطقة األغواط باجلنوب اجلزائري، وذلك للسماح ذلم بتوسيع معارفهم عن اآلفاؽ اجلزائرية

رتعية الرسامُت ادلستشرقُت الفرنسيُت يف باريس : وقد تأسست يف تلك الفًتة عّدة رتعيات نذكر منها
ـ،و رتعية اإلحتاد الفٍت لشماؿ 1925ـ، ورتعية الفنانُت اجلزائريُت ادلسستشرقُت يف 1897

 27.إفريقيا

 الفن والفنانون الجزائريون قبل االستقالل  : 

ـ، وىي الفًتة اليت دتيزت باحتبلؿ فرنسي 1962ـ إذل 1830إف الفًتة الطويلة ادلمتدة من 
انتهي باستقبلؿ وطٍت، دل يربز خبلذلا إال القليل من الفنانُت اجلزائريُت، وذلك بسبب الظروؼ 

الصعبة اليت كاف يعيشها الشعب يف تلك الفًتة ، وقد كانت تقـو بنشرىا مدارس الفنوف ،وادلراسم 
الفنية اخلاصة باجلزائر، ويبلحظ أف أساليب الفنانُت اجلزائريُت األوائل يف الفًتة ادلمتدة، من هناية 
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ـ ، تسودىم أساليب ادلدارس التشخيصية، وخاصة 20ـ إذل اخلمسينات، من القرف 19القرف 
. أسلوب ادلدرسة الواقعية

رسم اللوحات الذين قاموا ب يف تلك الفًتة الػطويلة رلموعة من الفنانُت اجلزائريُت، توقد ظهر
" ـ، نذكر منهم أزوار معمري ،وتلميذه1920ـ إذل 1914باألساليب الفنية الغربية من 

". وليوف كاري"،" إدوار،ىزريق

الذي خترج من مدرسة الفنوف اجلميلة باجلزائر، " عبد احلليم مهس"كما عرفت الساحة الفنية 
حيث كاف يرسم ادلناظر الطبيعية، بأسلوب رقيق وبألواف بقارية من أساليب بعض الفنانُت الفرنسيُت، 

 28".وألبَت ماركي"، "راووؿ دويف: "أمثاؿ

أزتد بن "، "وزلمد زمَترل"،" عبد الرزتن ساحلي"ـ باجلزائر، أمثاؿ 1920استمر امتداد الفنانُت بعد 
ـ 1930، أما يف الفًتة ادلمتدة بُت "باية زلي الدين" ،"ميلود بوكرش"، "عبد القادر فراح"، "سليماف

ـ ،اليت حتصلت فيها اجلائر على االستقبلؿ الوطٍت ، ظهر رلموعة من الرسامُت اجلزائريُت 1962و 
عبد القادر "، "عبد اهلل بن عنًت"، "زلمد دتاـ: "ال بأس هبم كاف أغلبهم يعيشوف يف فرنسا  أمثاؿ

مصلي "، "علي خوجة"، "بشَت يلس"، "زلمد بوزيد"، "زلمد خده"، "زلمد إسياخم"، "قرماز
 29".زلمد الواعيل"، "أزتد قارة"، "شكري

 .الحركة الفنية بالجزائر المستقلة:المبحث الثاني  ػػػػػػػػػ  2

: (الحركة الفنية في الجزائر المستقلة) في عهد اإلستقالل 1.2

: ديكن تصنيف الفن التشكيلي يف اجلزائر إذل تيارين رئيسيُت مها

ذو التأثَت الشرقي، يستمد ويستوحي أسلوبو : التيار األوؿتيار ذو تأثَت شرقي، وتيار ذو تأثَت غريب ، 
من الفن اإلسبلمي وىو ما يسمى بفن ادلنمنمات والزخرفة اإلسبلمية ، وقد دأب على نشر وتعليم 

ىذا النوع من الفن الذي تكاد ختتص بو اجلزائر دوف غَتىا، من البلداف العربية، ورلموعة من الفنانُت 
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زلمد "و"مصطفى بن دباغ "و" زلمد دتاـ"، ومن أمثاؿ (عمر وزلمد راسم)وعلى رأسهم عائلة راسم 
" علي طربوش"، ولقد تكونت على أيديهم رلموعة ال بأس هبا من الفنانُت منهم "أمُت األمناء

، وقد حتدثنا يف ...، وغَتىم"داود زلمد الصادؽ"، "الطاىر مقداين تونسي" ،"مصطفى أجعوط"و
. ادلبحث السابق بإسهاب عن ىذا النوع من الفن باجلزائر

 peinture  deىو ذو تأثَت غريب ،أورويب، وىو ما يسمى بادلسندي: التيار الثاين     
chevalet  وىو يستند إذل أصوؿ من ادلدارس الغربية، و ينتمي إذل ىذا النوع أغلب الفنانُت 

التشكيليُت اجلزائريُت، وقد نشأ الفن اجلزائري ادلعاصر، ويف سائر الببلد العربية ،متأثر بالفن الغريب، 
هنم ينفذوف أعماذلم أحىت أف بعض الفنانُت العرب يستوحوف أساليب يف فننهم احمللية القددية، غَت 

. بطرؽ، وتقنيات فنية مستوحاة من األساليب ومن التقنيات الغربية

 الفن التشكيلي الجزائري بعد االستقالل  :

للحديث بالتفصيل والتسلسل الزمٍت للحركة التشكيلية يف اجلزائر بعد االستقبلؿ ديكننا أف نقسم 
ىذه الفًتة الطويلة اليت امتدت من فجر االستقبلؿ إذل الفًتة األوذل اليت مت فيها بناء الدولة اجلزائرية، 

 ـ، والفًتة الثانية تشمل الثمانينات، أما الفًتة الثالثة وىي 20وتشمل الستينات والسبعينات من اقرف 
. ـ21فًتة التسعينات وبداية القرف 

 (فجر االستقالل وبناء الدولة الجزائرية): الفترة األولى :

وتشمل فًتة الستينات والسبعينات من القرف العشرين، وقد بزغت خبلؿ ىذه الفًتة مشس احلرية على 
وف اجلزائريوف قليلوف يعدوف فاجلائر ودل تعرؼ البلد وقتها مدرسة فنية بادلعٌت ادلعروؼ، فقد كاف الفنا

على األصابع متفرقُت ىنا وىناؾ، ويوجد أغلبهم يف فرنسا، وبعد االستقبلؿ عاد ىؤالء إذل الوطن 
 وأثناء ىذه الفًتة سامهت 30كما بدأت تتخرج رلموعات من الرسامُت من سلتلف أضلاء العلم 

ادلدرسة الوطنية للفنوف اجلميلة ورتعية الفنوف اجلميلة باجلزائر، وادلدارس اجلهوية للفنوف يف كل   من 
قسنطينة ووىراف يف ختريج دفعات من الفنانُت التشكيليُت كما ظهرت رلموعات من الفنانُت 

العصاميُت، الذين كونوا أنفسهم بأنفسهم، وذلك بتأثَت ادلعارض الفنية اليت تقاـ ىنا وىناؾ وكذلك 
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نتاجهم الفٍت، ونذكر أبفضل احتكاكهم بالفنانُت احملًتفُت وقد واصل بعض فناين ما قبل االستقبلؿ 
" ، "يسياخمإزلمد أ"، "زلمد بوزيد" ،"بشَت يلس: "من ىؤالء الرواد ادلخضرمُت يف نفس الوقت

، ادلبلحظ أف أغل ىؤالء الفنانُت الذين بدأت تظهر عليهم ...وغَتىم" زلمد دتاـ"، و"زلمد خده
بوادر تأثَت ادلدارس احلديثة بُت الفنانُت األوروبيُت باجلزائر كالتجريد، بالرغم من أف األساليب كانت 

. وما تزاؿ ىي السائدة

بسيطرة الفنانُت ادلخضرمُت " فجر االستقبلؿ"دتيزت فًتة الستينات اليت نطلق عليها تسمية 
بالرغم من وجود بعض الفنانُت الذين أثبتوا وجودىم خارج ىذه اجملموعة، وشهدت ىذه الفًتة ميبلد 

االحتاد الوطٍت للفنوف التشكيلية الذي قاـ بإنشائو رلموعة من الفنانُت ادلخضرمُت نذكر منهم على 
فيلجاين "، "مصطفى عداف" ،"علي خوجة"الذي كاف أوؿ رئيس لئلحتاد، " بشَت يلس: "سبيل ادلثاؿ

  31... وغَتىم" زلمد دتاـ" ،"شكري مصلي" ،"زلمد لواعيل"،" سياخمإزلمد أ"، "خَتة

 (فترة الثمانينات ):الفترة الثانية  :

حداث ثقافية كاف ذلا أثر إجيايب على احلركة الفنية التشكيلية منها، إنشاء ادلدرسة أعرفت ىذه الفًتة 
العليا للفنوف اجلميلة ،يف نفس مقر ادلدرسة الوطنية للفنوف اجلميلة باجلزائر، شلا مسح برفع مستوى 
الفنانُت فنيا وثقافيا و كما عرفت ىذه الفًتة توسع يف التكوين الفٍت، حيث أنشأت وزارة الًتبية 

الوطنية أقساما خاصة مبعاىد التكنولوجيا لتخرج أساتذة الًتبية الفنية شلا مسح بتخريج رلموعة كبَتة 
من األساتذة ادلتخصصُت يف تدريس الفنوف التشكيلية، كما عرفت ىذه الفًتة ظهور االحتاد الوطٍت 

للفنوف الثقافية والذي يتكوف من االحتادات الفنية وىي االحتاد الوطٍت للفنوف التشكيلية، االحتاد 
الوطٍت للفنوف الغنائية، والسينمائية، ويف رلاؿ ادلنشآت الثقافية، فقد عرفت ىذه الفًتة إنشاء عّدة 

، ومتحف (قبة الزحم )ىياكل ثقافية تتمثل يف بناء منشآت رياض الفتح الذي يضم مقاـ الشهيد 
إذل .اجليش الذي يضم يف جنباتو لوحات فنية، وضلوت دتثل مسَتة الكفاح ادلسلح للشعب اجلزائري
جانب ىذا قامت الدولة اجلزائرية بإصلاز العديد من اذلياكل كقصر الثقافة الطي يضم مقر وزار 
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اإلعبلـ والثقافة، ويضم ايضا عّدة قاعات للمعارض الفنية وغَتىا، ومكتبة وقاعة االجتماعات 
 32. والعروض السينمائية وادلسرحية

 االتجاهات الفنية بالجزائر المستقلة :

الفناف اجلزائري كغَته من الفنانُت يف سائر الببلد العربية، نشأ متأثر يف فنو بأساليب ادلدارس 
الفنية الغربية احلديثة، وذلك بسبب تأثَت نفوذ وتغلغل الثقافة الغربية يف الببلد العربية على امتدادىا 
وصلد االجتاىات الفنية السائدة يف العادل، منتشرة بُت الفنانُت اجلزائريُت مثل الواقعية، واالنطباعية، 

.. والتكعيبية، التجريدية، والسريالية، والفطرية وغَتىا

إف ادلبلحظة العامة اليت تبدو لنا أف بعض من الفنانُت اجلزائريُت اقتصروا على أسلوب أو اجتاه واحد يف 
الذي حافظ على أسلوب التجريد طيلة حياتو الفنية، بينما صلد " زلمد خده"أعماذلم مثل الفناف 

الكثَت من الفنانُت ينقلوف من اجتاه إذل آخر، واألساليب ادلختلفة ذات حبث عن الذات، واألسلوب 
: الشخصي، ونستطيع أف نقسم الفنانُت يف تعامبلهتم مع ادلدارس ادلختلفة إذل اجتاىُت رئيسيُت مها

اجتاه تشخيصي كالواقعية، واالنطباعية، واالجتاه التجريدي، أو الشبو جتريدي ونبلحظ أف الفنانُت 
الذين عاصروا، الفًتة االستعمارية ،وفًتة االستقبلؿ قد اقتصروا على أسلوب فريد شلّيز، وصلد أعماذلم 

هتم يف ادليداف الفٍت و من جهة أخرى فإف بعض اأكثر بناءا وأكثر نضجا، وذلك بسبب أقدمي
، أو اجلمعيات دييلوف إذل اجتاه التشخيصي فنجدىم يرمسوف (كلية الفنوف )الفنانُت خرجيي اجلامعات، 

بينما صلد ادليوؿ الواضح إذل . ذل رسم ادلناظر الطبيعيةإباألسلوب الواقعي، كم أهنم دييلوف يف أغلبهم 
، وىذا عند خرجيي ادلدارس الوطنية للفنوف 33األساليب احلديثة يف الفن التجريدي، أو الشبو جتريدي

اجلميلة، ويرجع ذلك إذل األساليب ادلتبعة يف كلتا ادلدرستُت، فجمعية الفنوف اجلميلة ،مدرسة فنية 
تعلم طبلهبا فن الرسم ،حسب التقاليد األكادديية، بينما صلد أساتذة ادلدرسة الوطنية للفنوف اجلميلة 
،يلقنوف طلبتهم أساليب ادلدارس احلديثة ادلنتشرة يف العادل الغريب، ويف ىذا فإف الفنانوف العصاميوف 
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الذين دل يزاولوف، أي دراسة من خبلؿ تكوين أنفسهم بأنفسهم ظهر عندىم أسلوب فطري ساذج 
    34.وذلك بسبب خرباهتم باألساليب

وعلى ىذا األخَت سنقـو بعرض ىذه األساليب الفنية،  يف تصنيف الفنانُت اجلزائريُت بقدر 
ادلستطاع ، فنجد االجتاه الواقعي  ،من ابرز االجتاىات السائدة عند الفنانُت اجلزائريُت الذين دييلوف 

عبد "و" محمد زميرلي"ف نعترب ادلرحم أاذل رسم ادلناظر للطبيعة اجلزائرية اجلميلة ، ونستطيع 
ساىم يف ختريج رلموعة من " ساحولي" فأرائد ىذا االجتاه الفٍت ،السيما  "الرحمان ساحولي

الفنانُت من رتعية الفنوف اجلميلة ، الذي يتميز بأسلوبو الوقعي  بالقوة والتحكم الكبَت يف التقنية 
 بشير بن الشيخ: ،ويتشكل اغلب فناين ىذا االجتاه من خرجيي رتعية الفنوف اجلميلة نذكر منهم

سلوب أالذي طور موسى بوردين ، ومحمد دوادي، الحاج يوسف صاري ، عيسى حمشاوي،
. ىو اجتو ضلو التجريد

ف أو ما يسمى بالتأثَتية ،علي أويأيت األسلوب االنطباعي كأسلوب قريب من االجتاه الواقعي 
ويندرج حتت . صوذلا دتتد من الواقعية لكن حتررت يف استعماؿ األلواف زلتفظة بكل طراوهتا وبريقهاأ

" حاتم بوأفارس "،" محمد الصغير" ،  و"محمد بوزيد" ىذا األسلوب من الفنانُت االنطباعيُت
كما برز االجتاه ". مردوخو" ،" نور الدين شقرون" ، "عبد العزيز رمضان" ،" عابد مصباحي"

،  "بشير يلس"،" عمار عاللوش:"التكعييب فنجدىا مفصلة عند رلموعة من الرسامُت نذكر منهم 
ولكل طريقتو يف تناوؿ  األسلوب " اسماعيل صمصوم" ،" محمد ايساخم" ،شكري مصلي"

.  التكعييب 

ذل احلديث عن االجتاه التجريدي فاف إذا جئنا إفاف التكعيبية دتيزت بطريقة فسيفسائية رتيلة، و 
خر غَت األسلوب التجريدي  أسلوب أرائد ىذا االجتاه ،فهو دل ديارس " زلمد خدة"نستطيع اعتبار 

سلوب مستوحى من الطبيعة واخلط العريب أف دل نقوؿ مدرسة جتريدية جزائرية  يف حد ذاتو،كما لو أ
" ، "قرماز أكمون":و األحرؼ والرموز الرببرية ، وال  نقتصر بالفنانُت يف ىذا االجتاه بل يزيد  منهم 
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" " نور الدين شقرون" منهم الفناف " األوشاـ " يضا ما يعرؼ جبماعة إومنو ". زرارتي وعبدون
. وغَتىم"  فريد بوشامة"،" كمال نزار"،" علي سيالم"، " الزبير هالل

ودل يكن الفناف اجلزائري مبعزؿ عن األساليب اليت ظهرت حديث يف الوطن العريب، ومن ضمن 
وديثل . سلوب احلرؼ العريب، فهذا األسلوب عريب زلض نشأ ادلشرؽ العريبأىذه األساليب احلديثة 

من الفنانُت الذين " عمر زرمان " و" محمد بوثلجة " ىذا االجتاه، باعتباره فن تشكيلي يف اجلزائر، 
فاف " الطاهر ومان"و الفناف " رشيد قريشي"استلهموا احلرؼ العريب يف الفن اإلسبلمي والفناف 

.  اللذاف استوحوا تكوين من احلرؼ العريب والرموز واخلط الياباين والصيٍتاألخَتافىذاف 

كثَتا ما اىتم الفنانُت اجلزائريُت بالًتاث العريب اإلسبلمي، الذي وظفوا فيو من  الدالالت بعد 
ف كانوا قد  وظفوا احلرؼ العريب والزخرفة اإلسبلمية، حيث كانت ذلم رحبلت يف بطوف الكتب أ

وادلتاحف للغوص يف ىذا الًتاث الثري باحلماؿ ، والذي بقي الكثَت منو مطمورا مغمورا  من خبلؿ 
استجبلء ىذا الًتاث والتعرؼ على مواده والكتب ادلتخصصة فيو ، الذين  اشتعلوا على مادة الربونز 
ادلادة ادلقاومة بتوظيف رموز ادلقاومة كالسبلح، ألف الزخارؼ كانت موجودة على السيوؼ والبنادؽ 
واخلناجر وألبسة الفرساف وعدة األحصنة من سروج وركائب، وحىت انشغاذلم على العمبلت ادلعدنية 

 ،فجاءت على ىيئة اآلذلةاليت كانت موجودة يف عصر الروماف، بتجسيد القيم الروحية يف شخصيات 
، وغَتىا من 35حيانا زتل التصميم الرخاء والوفرة أغصانا،و أفتيات يرتدين ادلبلبس، حيملن بأيديهن 

ادلصنوعات اجللدية والنحاسية اليت كانت ذات زخرفو، فركزوا علي ىذا ادلوروث ادلادي للًتاث اخلطي 
الصامد وادلوروث الذي يعيش يف الذاكرة، كاألشعار ألشعبية الذي نستوحي منو رتاليات الصور 

الشعرية اليت استمطرت منها ادلقاومة التفاؤؿ االفتخار واالعتزاز بادلقاومة من خبلؿ شعراء ادللحوف، 
.  يستوحوف الكثَت من الصور وادلفردات الفنيةاكانو
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 نبذة عن الفنان الطاهر ومان :

 بمدٌنة بسكرة ، سار على النهج الربانً  1954    الطاهر ومان من موالٌد 

 زاول دراسته 1960-1958 كغٌره من أبناء الجزائرٌٌن وفق اللوح والقلم من

بالمدرسة القرآنٌة بتبسة أٌن اكتشف الحرف العربً وزخرفة اللوح القرآنً ، 

،ثم االبتدائٌة فالمتوسطة باللغة الفرنسٌة بمدٌنة تبسة فالعامة والثانوٌة 1960-1969

أعماله األولى عرضها بٌن . كان مولعا بالرسم منذ الطفولة. قسنطٌنة  بسكرة و

كانت تمثل تؤثٌره .  بتبسة، بسكرة،باتنة، قسنطٌنة والجزائر1974 و 1969سنوات 

باآلثار الرومانٌة المتواجدة بمدٌنة تبسة والحٌاة االجتماعٌة والمآثر التارٌخٌة 

ومدلوالتها المثٌرة عبر واحته األم بسكرة  

 أنجز مناظره الطبٌعٌة األخٌرة بكورنٌش الساحل الجٌجلً 1973     وفً صائفة 

 بعد نجاحه فً معرضه الشخصً األول المقام 1974فدخل الساحة الفنٌة سنة . 

بقصر الباي بقسنطٌنة حٌث أصبح عضوا نشطا باإلتحاد الوطنً للفنون التشكٌلٌة  

 بدايته في الفن :

كان ولوعا بالفن وقد فاض هذا العشق للجمال فً بداٌته مع الفرادٌس القرآنٌة 

الذي سبق ذكره ، فكانت تنظم حفبلت ختم القرآن الكرٌم سواء بالجزء أو 

الحزب، وكانت العائبلت تكرم معلم القران وتقٌم ولٌمة بمناسبة حفظ ابنها لحزب 

أو جزء منه، وكان دلٌل الختم هو زخرفة اللوحة التً نكتب علٌها اآلٌات للحفظ 

طارا ملونا مزخرفا هذه البداٌة مع اللوحة، أما اللون  فكان هناك إحٌث ٌوضع لها 

ورشات تقلٌدٌة لتلوٌن الصوف حٌث كانت األلوان تصنع من النباتات و العقاقٌر 

لى منسوجات إوكان الصوف ٌوضع فً حفر لٌخرج ملونا بكل األلوان وٌتحول 

بداعات األنامل فكان اللون والفن ٌجتمعان لٌشكبل إفنٌة رائعة كالزرابً و 
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اإلٌحاءات والدالالت ألرائعة ثم أن مدٌنة تبسة كانت تعج بالمستشرقٌن الفنانٌن 

أمثال الرسام ألبا والرسامة كبلرا شرٌدان الفنانة التقدمٌة التً كانت فً بسكرة 

. وما ٌزال بٌتها لدى عائلة الفنان الطاهر ومان الى ٌومنا هذا 

: أهم المعارض والمشاركات داخل وخارج الوطن2.2

، حٌث  قدم 1975       شارك فً المعرض الوطنً المقام بقسنطٌنة سنة 

معرضه الشخصً األول بالجزائر العاصمة فً قاعة محمد راسم تحت عنوان 

. أٌن عرض األعمال المستوحاة من الفلسفة العربٌة واإلسبلمٌة" وصٌة الرماد"

شارك فً نفس السنة فً معرض عربً تضامنا مع فلسطٌن ، معرض جماعً 

" - بقاعة األعمدة األربعة"معرض جائزة الجزائر - الجزائر - بقصر األمم 

شارك فً المعرض العربً المقام بمناسبة انعقاد مإتمر الرسامٌن " الجزائر 

 بصوفٌا 124معرض شخصً بقاعة - الجزائر - العرب بقاعة األعمدة األربعة 

عٌن فً نفس السنة مكلفا بالدراسات - بلغارٌا أٌن تابع تربصا فً فنون الغرافٌك 

، األدبٌة ومتعاونا مع  (أمال)أصبح رسام مجلة - بوكالة السٌاحة الوطنٌة 

 80ألكثر من  (1986/1976)المإسسة الوطنٌة للكتاب فرسم األغلفة المطبوعة 

. عمل لؤلدباء الجزائرٌٌن

 1976 :  بٌنالً برلٌن - معرض شخصً بقاعة مولود فرعون بالجزائر

. لفنون الكتاب

  معرض جماعً ببون بؤلمانٌا أول جدارٌة بمدٌنة سكٌكدة بمناسبة

.  انعقاد المإتمر األول للفنانٌن الجزائرٌٌن

 انتخب أمٌنا وطنٌا باتحاد الفنانٌن التشكٌلٌٌن .
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 1977 :  أنجز جدارٌات بمدخل جامعة الجزائر بالتنسٌق مع اللجنة الثقافٌة

 .لجامعةل

  إلى جانب العدٌد من الجدارٌات بالقرى الفبلحٌة عبر الوطن فً صائفة 

.  نفس السنة 

 1978 : أنجز - شارك فً المعرض العالمً للرسامٌن الشباب بهافانا كوبا

ساهم فً تجمٌل مدٌنة الجزائر  - فً نفس المناسبة جدارٌة 

 1978 1979 : رسم جدارٌة بسكرة  .

 1980 :  رساما التً كان من مإسسٌها رفقة  (35)معارض متجولة لجماعة

محمد خدة وعلً كربوش  - سٌاخم إمحمد 

 1981 :  سنة من 20"شارك فً معرض  : 1982. جدارٌات بمدٌنة القلٌعة 

جدارٌات بالجامعة . ، بالمتحف الوطنً للفنون الجمٌلة " الرسم الجزائري

 لبلستقبلل ، الصالون األول للفن 20المركزٌة بالجزائر بمناسبة الذكرى

   .المعاصر بقاعة مولود فرعون

 1983 :  ًجدارٌات بتلمسان والغزوات1984جدارٌات بالقلٌعة،وف  .

 1985 :  خزف بدار الثقافة بسطٌف والمتحف الجهوي لنفس المدٌنة -

وكان عبارة عن " معرض شخصً بقاعة إتحاد الكتاب ا لجزائر ٌٌن 

 .رسوم وأشعار

  1987 :  شارك فً البٌنالً الدولً األول للجزائر العاصمة  .

  تحصل فً نفس السنة على شهادة تكرٌمٌة من رئٌس الجمهورٌة بمناسبة

  .حفل تكرٌم رجال الثقافة 

 1988 : أنجز . معرض شخصً بقاعة المركز الثقافً لمدٌنة الجزائر

 ( 2 م150خزف )بمدٌنة وهران " المغرب العربً "نصب 
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 1989 : خزف بدار الثقافة بسكرة . 

 1991 : وصٌة حامو :"معرض شخصً بقصر الثقافة الجزائر تحت عنوان

   ".رابً

 1992 :  معرض جماعً - الجزائر - جدارٌات بمدخل اإلذاعة الوطنٌة

بفرنسا ، " 92سنارت"بمناسبة تدشٌن قاعة الوسطً بوهران ، بٌنالً 

معرض النجدة - المعرض الوطنً للفنون اإلسبلمٌة قصر الثقافة الجزائر 

  .ألطفال الصومال 

 1993 : معرض دولً - بمواسً كراماٌر فرنسا " رسامً السماء"معرض

البٌنالً " بواشنطن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة " الفن الخاص جدا"بقاعة 

الصالون الثانً عشر لمارن - الدولً الحادي عشر لغابر وفو ببلغارٌا 

 . الفالً فرنسا

 1994 : قدم ألول مرة تجربة بحثه فً تقنٌة المونوتٌب ،مستعمبل إدماج

الحفر،عرضت األعمال الخمسون بقاعة محمد خدة التابعة للجمعٌة الثقافٌة 

معرض جماعً . كسوف الذاكرة"بالعاصمة تحت عنوان" الجاحضٌة"

اقتنٌت خبلله أجود األعمال من طرف رئاسة الجمهورٌة وكل الوزارات 

وكانت المبادرة من الدكتور سلٌمان الشٌخ  تدعٌما للمبدعٌن الجزائرٌٌن،

. وزٌر الثقافة وتحت الرعاٌة السامٌة للسٌد رئٌس الحكومة مقداد سٌفً

  1954ساهم فً المعرض الوطنً االستٌعادي للحركة التشكٌلٌة بالجزائر-

الصالون الثالث عشر للفن _ "اسما" بقصر الثقافة و قاعة 1994

بوًٌ لفور،بفرنسا بدعوة " كونفٌفار"قاعة _المعاصر،مارن الفالً بارٌس

  .من جمعٌة الفنون الخضراء
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 1995 : أنجز جدارٌات خزفٌة جسد من خبللها أشعار مفدي زكرٌاء بمدٌنة

.  أوالد ٌعٌش ،البلٌدة

  امهوتاب"كم شارك أٌضا  فً الصالون األول للفن العربً بقاعة "

،نظم له معرض "نادي بارٌس"وتم اختٌاره للمساهمة فً معرض  ببارٌس

آنترناشنل "بمدٌنة بٌزة باٌطالٌا بدعوة من جمعٌة  "ال روسا"خاص بقاعة 

التً ٌرأسها الفنان برونو بوالتشً مدٌر أكادٌمٌة بٌزة  آرت ماي أرشٌف،

. للفنون

  ًبمارن الفالً " الخط فً الفن الحدٌث"شارك فً المعرض الدول

نضم معرضا شخصٌا لتجربته بالبٌنالً الدولً الثانً بالشارقة،دولة .بارٌس

 .اإلمارات العربٌة المتحدة،بدعوة كضٌف شرف

 1996 :ًكسوف الذاكرة عبر الوطن فً كل من  :جال معرضه الشخص

عٌن كعضو  ... مسرح الهواء الطلق بالعاصمة تٌسمسٌلت، تٌبازة، بسكرة،

  .بإٌطالٌا "  Idea Fuguente"لجنة التحكٌم للجائزة الدولٌة 

 1997 : ( 2م150)أنجز نصبا تذكارٌا بمدٌنة تٌسمسٌلت من الخزف

 .مجسماته مستوحاة من المقاومة الشعبٌة وثورة التحرٌر

  ًشارك فً المعرض الدول"small sizes" ،ساهم بالبٌنالً  اٌطالٌا، ببٌزة

. دولة اإلمارات العربٌة المتحدة الثالث للشارقة،

  مركب سٌدي فرج  دار الثقافة بورقلة، معرض ربٌع الفنون بتٌبازة،أقام

 قاعة برجمان بدبً، بً،ظمعرض فردي بالمجمع الثقافً بؤبو الجزائر،

. فالفجٌرة اكسبو بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة

 1998:  ،اسماها أقام بدبً إلنجاز مجموعته األولى لمجسمات على الزجاج 

 بالجزائر العاصمة بقصر 1999عرضها ألول مرة سنة  ،"أشعار صدفٌة"
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 الثقافة بمناسبة األٌام العربٌة للشعر تحت إشراف اتحاد الكتاب الجزائرٌٌن،

   .الدٌوان الوطنً لحقوق المإلف والٌونسكو

 2000: بمناسبة المهرجان الشعري " أشعار صدفٌة" عرض مجموعة

  بسكرة الخامس عشر للشاعر محمد العٌد آل خلٌفة ،

 كرم من طرف السٌدة والً والٌة تٌبازة خبلل الٌوم الوطنً للفنان.   

 2001 : ًالمرئً والمسموع فً الخط العربً"شارك بالمعرض الدول 

كتب مإلفا ٌتناول  (أشهر ونصف3)خبلل إقامته بمتحف للشارقة للفنون،"

 .الكتاب حالٌا قٌد التصمٌم_من خبلله واقع الفن والفنان بالعالم العربً

 أقام معرضا باتحاد الكتاب الجزائرٌٌن. 

 2002:عرض مجموعة.شارك بالبٌنالً اآلسٌوي العاشر لداكا ببنغبلدش 

مستوحاة من إلٌاذة مفدي زكرٌاء بغرداٌة بمناسبة  " قصائد من زجاج

تحت الرعاٌة السامٌة للسٌد  الذكرى الخامسة و العشرون لوفاة الشاعر،

 .رئٌس الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقة

  بقاعة فنون بالعاصمة، تخلٌدا للمرأة " حواء الجزائر"أقام معرض

. الجزائرٌة من خبلل إلٌاذة الجزائر

 ًاقتنٌت اللوحات من طرف المجلس الوطنً الشعب. 

 نضم معرضا بالمركز الثقافً لمدٌنة عٌن طاٌة شهر رمضان.   

 2003 :بمناسبة اختتام سنة مفدي زكرٌاء " بابل الجرٌحة"أقام معرض

  الجزائر العاصمة، بفندق األوراسً،

  (مربع.م10)بجامعة بسكرة  - خزف" واحة الدالئل "أنجز جدارٌة. 

  نظم معرضا فردٌا كضٌف بمجلس األمة بقصر زٌروت ٌوسف بالجزائر

 .أقتنٌت األعمال من طرف وزارة الخارجٌة العاصمة،
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  بمناسبة انعقاد مإتمر العاصمة الجزائر بأقام معرضا شخصٌا بقصر الثقافة

 .الكتاب العرب

 2004 : ،شارك بالذكرى المئوٌة لسلفادور دالً بصالة بارنا برشلونة 

 .Batik-Art ـ اسبانٌا ضٌفا ل

  شارك بالمعرض الجماعً بتٌبازة بمناسبة الٌوم الوطنً للفنان بفٌبل

. أنجلفً

 ، سوٌسرا خبلل المهرجان الدولً للمتنبً حول موضوع عرض بزٌورٌخ :

  .الشعر و الرسم برعاٌة المركز الثقافً العربً السوٌسري

 2005: : شارك ببٌنالً طهران، إٌران . 

  بمناسبة انعقاد المإتمر التاسع عشر " سفر الدالئل " أنجز مجموعة

أقتنٌت كل األعمال خبلل القمة العربٌة  لرإساء الدول العربٌة، الجزائر،

. بعد عرضها بالمكتبة الوطنٌة

 2006 : دار نجمة لآلداب و الفنون بمدٌنة الحمامات التونسٌة، "فتح فضاء

 ".قصائد من كرٌستال" عمل طٌلة السنة ،منها 450أٌن أنجز أكثر من

 تونس- علً عٌسى –برواق " صالون الربٌع"و" صالون الشتاء"شارك بـ. 

 الجزائر العاصمة ب"اسماعٌل صمصوم " ساهم بصالون الغرافٌك بقاعة. 

  بالجزائر" حً العلوم "شارك بالمعرض الجماعً بـ. 

  نضم معرضا شخصٌا بالمركز الثقافً لئلذاعة الوطنٌة ، أٌن كرم من

طرف السٌد المدٌر العام لئلذاعة الوطنٌة األستاذ الشاعر عز الدٌن مٌهوبً 

األستاذ نور الدٌن صالح  بحضور السٌد األمٌن العام لرئاسة الجمهورٌة،

   .2007جانفً 9فً حفل اختتام المعرض ٌوم 
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 2007 :  بالمكتبة الوطنٌة نهاٌة »عرض مجموعته األخٌرة  أسطورة مرآة

".  لٌالً الشعر العربً"شهر جانفً  بمناسبة 

 ضٌف الشرف لصالون الربٌع الذي تنظمه مإسسة علً عٌسى بتونس.   

  بالمكتبة الوطنٌة بمناسبة " أودٌسٌا الدالئل"  عمبل من مجموعة77عرض

 . 2007 ماٌو 16 الى 14انعقاد الملتقى األول للمكتبات الوطنٌة العربٌة من 

  اقتنٌت من طرف المجلس الدستوري "ركوض الدالئل " أنجز مجموعة ،

 .الجزائري

  معة أسٌوط المصرٌة و كرم بالمناسبةابج" جنوب جنوب"شارك بلقاء. 

 شارك بالمعرض الدولً المنظم بمتحف محمود المختار بالقاهرة. 

 2008 : المهرجان العربً األول "حضر كمنسق الجزائر وكمشارك ، افتتاح

بمدٌنة جدة " أبرق الرغامة " بالمركز الثقافً " للرسومات الصغٌرة 

 .(المملكة العربٌة السعودٌة)

  ًالثالث بالعاصمة الكوٌتٌة" الخراقً"شارك ببٌنال .

 2009  : شذرات من نور"أنجز مجموعة "

 2010 :  عٌن منسقا للفنانٌن العرب من طرف اإلتحاد العالمً لفنانً القرن

" عاصمة كورٌا الجنوبٌة للمهرجان الدولً - بسٌول-الواحد والعشرون 

 ."الفن من أجل السلم

  ًشوسونٌلبو مٌوزم "بمتحف " الفن من أجل السلم "شارك بالمعرض الدول

 بسٌول" 
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  ًبمدٌنة كاب تاون الجنوب " 2010فاٌن آرت " شارك بالمعرض الدول

أعماله متواجدة فً عدة مجموعات خاصة و حكومٌة و متاحف  و إفرٌقٌة

. بمختلف أنحاء العالم
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Tahar Ouamane     الطاهر ومــــــــــــــــان 
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  مكتسب من طرف المجلس الدستوري23 عمل فني  من بين 17بطاقة تقنية ل

 
n° Titre Arabe Titre Français 
أنا خديم رحل "  مستوحاة من قصيدة : مرآة القصيدة  1

للشاعر الشعبي محمد بلخير "  البيضاء    
Miroir du 
poème  

" البابور " مستوحاة من قصيدة  :  : تأثر الشاعر  2
 للشاعر الشعبي الشيخ السماتي

Emotion du 
poète 

ال تقنط يا " مستوحاة من قصيدة : وصية شاعر  3
للشاعر الشعبي  عبد هللا بن كريو" خاطري    

Testament 
du poète 

البدو و " مستوحاة من قصيدة :   نسيج القافية  4
لألمير عبد القادر الجزائري" الحضر   

Tissage de 
la prose 

البدو و " مستوحاة من قصيدة :   :   ذوبان القافية  5
لألمير عبد القادر الجزائري" الحضر   

Fonte de la 
prose 

البدو و " مستوحاة من قصيدة :   رحيق الشعر  6
لألمير عبد القادر الجزائري" الحضر   

Suc de la 
poésie 

البدو و " مستوحاة من قصيدة :   موسم الشعر  7
لألمير عبد القادر الجزائري" الحضر   

Saison de la 
poésie 

أنا خديم رحل "  مستوحاة من قصيدة : وقار الشاعر  8
للشاعر الشعبي محمد بلخير"  البيضاء    

Majesté du 
poète 
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أنا "  مستوحاة من قصيدة " :   يا عالم الخفية "  9
للشاعر الشعبي محمد بلخير"  خديم رحل البيضاء    

« O,  

يا سيدي "  مستوحاة من قصيدة : وسام الشاعر  10
للشاعر الشعبي محمد بلخير"  الشيخ    

Distinction 
du poète 

 
البدو و الحضر " مستوحاة من قصيدة :  : بيت عتيق  11

لألمير عبد القادر الجزائري"   
Vers 

rustique 

البدو و " مستوحاة من قصيدة : : مرآة مركبة  12
لألمير عبد القادر الجزائري" الحضر   

Miroir 
composé 

البدو و " مستوحاة من قصيدة : : حالة وجدانية  13
لألمير عبد القادر الجزائري" الحضر   

Etat d’âme  

ال تقنط " مستوحاة من قصيدة : قصيدة عند الغروب  14
للشاعر الشعبي  عبد هللا بن كريو " يا خاطري   

Poème au 
crépuscule 

البدو و " مستوحاة من قصيدة : :  داخل القصيدة  15
لألمير عبد القادر الجزائري" الحضر   

A l’intérieur 
du poème 

يا سيدي "  مستوحاة من قصيدة :  : وجدان الشاعر  16
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  .الدوافع واألهداف في رؤية الفنان الطاهر ومان3.2

o  (األسباب)لى الفن إدوافع اهتمام وميول الطاهر ومان :
 عمو عامر كاف يرسم على القشابية ويطرز صدريات ،احمليط العائلي منبت فٍت 

 .الربانس باخليوط الفضية والذىبية
 تأثره باآلثار الرومانية ادلتواجدة يف مدينة تبسة . 
 احلياة االجتماعية. 
 ادلناظر الطبيعية اخلبلبة دلدينة األـ بسكرة. 
 التضامن مع البلداف العربية مثل فلسطُت. 

 (أهدافه)رؤية  الفنان التشكيلي الطاهر ومان من الجانب الفني 
 بتجريدىا ادلشبع  الكشف عن كوامن دخيلة لئلنساف اجلزائري بكل انتماءاهتا ، لتحتل

  …بشمولية الكياف اخلبلؽ لقدسية الزماف وادلكاف
 أصالة الروح اجلزائرية يف موقعها ادلطموس لسنُت طويلة اليت سبقت االستقبلؿ. 
  أعماؿ خطية من النوع الرفيع اليت تعطي فرصة للتعارؼ مع الفن احلديث بلد مثل

 ... اجلزائر غَت معروؼ لدى األغلبية شلا حيق ذلا االىتماـ اخلاص
 حياءات بفكرة الفن ادلفاىيمي بصورة غَت مباشرةإ. 
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 :من  الناحية الموضوعية .1
  : الفنيةإعمالهذاتية الفنان الطاهر ومان  المبثوثة في  1.1

ـ بدأ اؼبعايشة مع الساحة الدكلية ، من خالؿ االحتكاؾ باؼبثقفُت، كتعلم من 1992يف سنة 
اؼببدعُت الذين غاصوا يف التاريخ القدمي ، كاف حيضر احملاضرات كيساير عن كتب اغبركة األدبية يف 

الذم كاف ” كسوف الذاكرة“نفس السنة حاكؿ أف يديل بشهادة تشكيلية من خالؿ معرض الرحالة 
.يتعلم يوميا من أصولو كيتساءؿ عما حيدث ؽبا من حجب كتغييب بغَت تأسف  

معرض كسوؼ الذاكرة ذبوؿ يف العديد من الدكؿ ، اػبليج، أكربا، أمريكا الشمالية سنة 
ـ، ككاف حنُت الفناف للماضي موصوفا بل مستخرجا من الواقع كاؼبأساة اليت كانت تعيشها 1993
 كؽبذا قبده كظف يف لوحاتو اػبط العريب (حرب الخليج) كيف اؼبشرؽ (العشرية السوداء)اعبزائر

ـ  فقد سبيزت ىذه اؼبرحلة باستنارهتا بأشعار مفدل 2002 أما سنة ،(سورة العصر)آيات قرآنية 
  .زكرياء، أبيات زجاجية من إلياذة اعبزائر، كالتغٍت بالًتاث كباستعراض التاريخ كاألؾباد

عماؿ الفناف الطاىر كماف، كباختالؼ النظرة اليت أىل إكما يعجب بو الناظر بالعُت اجملردة 
ف يقـو من مقامو ك أىل إ حسب مستواه الفكرم، كمضمونو النقدم، اؼبتلقيىل شخصية إتوحي 

كحى هبا من أ ذاتية الفناف بُت اؼبنع كالعطاء كاغبصر كالسدؿ ألفكار الطاىر كماف اليت إىليتصدل 
 األسلوبجانبو الوجداين من خالؿ تلك العوالق اليت غبقت بو من ؿبيطو سواء أدخل عليها 

ك ؼبح إليها يف صبغتها اغبقيقية، كنأخذ من ىذا على سبيل اؼبثاؿ اللوحة الفنية أك السريايل أالتجريدم 
 دبختلف أقبزىاك بعض اعبداريات اليت أ (أداة غبفظ اؼباء من جلد اؼباعز)اليت جسد فيو صورة القربة 

 فال احد ديكنو رفع ريشة الفناف من يديو على اللوحة الفنية كتغيَت مسارىا كفق اذباىو األساليب
كثر كضوحا ك تأكيدا يف ؾباؿ حرمة أ األخَتاػباص بو، كحصر ىذه اغبرية اليت امتلكها، فهذا السرد 

ك تعطيل حركة قلبو، كللذات أذاتية الفناف كاؼبساس بذاتو ذبعلو يف موضع إعاقة لعملية التنفس لديو ،
ذ ال إنفسها نطاؽ كاضحا يف كحدة اؼبوضوع ك عضويتو اليت تظهر جليا عند الفناف الطاىر كماف، 

ف أ ،كليس بإمكانو  اإلنسانيةك االجتماعية ك أف يعيش خارج معاناتو سواء التارخيية ،منها أيستطيع 
ىل جوىر األشياء إيبقى بعيدا عن ىذه اغبياة كينحر كجوده فيها ، بل جيسد الركح اليت سبارس النظرة 
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ك عاطفيتو أكتغلب عليو ذباربو . كأشكاؽبا تبقى بعامل معُت كبظركؼ اجتماعية كأخالقية  معينة 
 يف شكل ذبريد ، مع تلك الظركؼ من خالؿ طريقة اغبر كفية اجملادلة مع األحيافكعفويتو، كبعض 

العمل، كىو يف كل حاؿ كمبدع ىاكم يتعدل التقليد كالتكػرار ليعطيها قالػب خاص جديد بأسلوب 
 من تأثيػرات نفسية سيكولوجية ك تأكيػدىا يف اللػوحة على شكػل تأثيػر ببصموك ما أمػا،  ؼبا يعانيػو 

 . ملمسي 

 البيئة الصحراكية إىل الفنية ك داعما النتمائو إعمالوف الفناف الطاىر كماف ىو جرمء يف أكدبا 
 الزكابع الرملية فقد عمل على تشكيل لوحتو أك الرياح أك اؼبناخ ك اغبر ك الربكدة ةاليت تعرؼ بقسو

  كعلى ىذا القوؿ فاف إعمالو إحدلالفنية بصورة سريالية من خالؿ اغبركة  القريبة اجملسدة يف 
 كل إف"كروتشيهاغبدس احملض ىو حدس ؾبرد عن ظركؼ اغبياة كلكن اغبدس احملض حسب الناقد 

 ك األكىاـ ك اآلماؿ كلو، كتضم اإلنساينصورة من الصور اليت يبدعها الفناف ،تنطوم على اؼبصَت 
 اإلنسانية، كىي ربوم قصة الواقع يف صَتكرتو ،يف النمو الدائم كىو خيرج األؾباداآلالـ ك األفراح ك 

".  من اعبوىر ذاتو عذابا كسعادة
مّر الطاىر كماف دبراحل سايرت ربوالت اعبزائر كالوطن العريب، كيف اعبزائر ال يعرؼ فناف 

اللغة مثل كماف يف خريطة الفن التشكيلي، فهو قريب كل القرب من األكساط األدبية اؼبعرّبة،  مزدكج
 خيًت كيف يرسم كماذا ، إذ مل فونيُت يف الغالبككما أف األلواف يعدىا البعض لعبة لفنانُت فرنك

ميو يف ا الًتبية الفنية العائلة الشعبية ىي اليت تدير مواصفات بناء عملي كتسأف ":ؿايرسم، كما ؽ
عناصر لوحايت إرث كأمانة أماـ ضمَتم، أكزعو على مساحة اللوحة كفق لغة " منجد الفن التشكيلي

، لكن يأخذ نغمات الشكل كاغبركة، تناسبا مع ترسبات فكرية، ينبش عنها اغباضر بثقة، كيزرع  اليـو
يرسم لوحاتو انطالقا من فهو ال  1مدلوؽبا بشىت األدكات التعبَتية نثرا كخطا كلونا كحىت صوتا كأداء

دكاع نفسية مبهمة فقط، بل تأخذ التجربة اإلبداعية عنده شكل التفاعل الواعي مع ظركؼ بالده 
  .كالوطن العريب، من غَت السقوط يف اؼبباشرة اليت تفقد الفن شيئا من إهبامو اعبميل

                                                           
 مساء 20:00على الساعة 30/03/2016لقاء مع اللفناف الطاىر كماف  يـو -  1
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السريالية تقليدا لآلخرين،  لكن كماف حيذر من اإلهباـ الفٍت، لذا أنقذ لوحاتو من السقوط يف
بل عّرهبا بكل ما ضّمن مساحة اللوحة من تراث عريب إسالمي، بداية من اػبط العريب، كىنا تكمن 

 .أمهية ذبربتو
أشكاؿ لوحات الفناف اعبزائرم مرّة ربتّج، كمرة أخرل تتذّكر، كثالثة تفخر، كرابعة تعاند 

 كما استعمل يفكحىت يف اؼبادة اليت يضع عليها ألوانو قبد ىذه اؼبعاين الكبَتة، . كتصّر على البقاء
رخاء كرفاىية اغبضارة العربية اإلسالمية يف األندلس بربو الكبَتة كاف كرؽ الذىب اؼبادَة اليت تذكر اتج

 . ك اغبماديُت بكل ألواف الطبيعة الزاىيةالزانيُتكحضارة 
ككذلك كاف العمل على الربكنز يف التجربة األخَتة، دبا حيملو ىذا اؼبعدف من مقاكمة كعناد، 

 .ؿا، كما ؽ"تغَتت اػبامة من الصفائح الذىبية إىل الربكنزيات تشبثا دباض يراد استالبو منا"فقد 
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الباحث يف حضور اغبرؼ العريب داخل لوحة كماف يقف على مسار انتماء حقيقي للحضارة 
العربية اإلسالمية، فاأللواف ال تكفيو ليقوؿ ما يريد، بل إنو يستعُت باػبط العريب الذم تأثر بو ىو 

 . اليت غدت منهجا كطريقةةاغبر كيفكؾبموعة من الفنانُت اعبزائريُت، كىي 

كلكن اغبرؼ العريب عند كماف كاضح حّد الصراخ كمضمر حّد اغبياء، فهو كياف مضّمن بُت 
ذبويد اػبط العريب رصيد "طيات اللوف، كبارز كالبعد الثالث يف اللوحة، كىو يقوؿ يف ذلك إف 

 اإليقاع  من جانب موضوعي كؽبا يف اعبانب الفٍت قاعدةيدىش يف غنائياتو التاريخ اإلنساين كلو،
 . قالب فٍت بصرم ة يفـادمقيف اللوحة اغبديثة  تمائياممتناكال س

التشبث باػبط العريب اؼبغريب ظهر جليا يف لوحات كماف يف مرحلة ما بعد غزك العراؽ، إف 
كبداية ضياع تراثو اإلنساين، لكنو مستمر يف فهم اغبياة بألوانو كخطوطو كتأخذه ريشتو إىل مضارب 

 .ـبتلفة، ليبقى يعمل على تكريس فن عريب حقيقي، يعّب من كل اؼبخزكف اإلنساين

 80x80كرليك كزيت على القماش، إ" دالئل منعدمة اعباذبية  "  الفنية كاؼبسماةلوحةفاؿ
 دبدينة بواظباعيل 1993 رسم الطاىر كماف لوحة دالئل منعدمة اعباذبية سنة 1993. سم

كتضاؼ ىذه اللوحة إىل أعماؿ سبقتها كانت بنفس التقنية على القماش كأخرل على ..الساحلية
جلها غلب عليها اللوف الداكن يف اػبلفية ..كأخرل" صواف"منها لوحة ..األكرليك  الورؽ بالقواش ك

كبرزت اغبركؼ اؼبغاربية اليت يتسم هبا ، نربات منها تذكرنا باللوحات اؼبطبوعة على أغلفة دكاكين 
غَت أف الدكاكين ىذه ...عبد العايل رزاقي.د.أضبد ضبدم كأ.الشعراء ضبرم حبرم، سليماف جوادم،د

 كانت حركفها اؼبغاربية سبيل إىل نوع من الكتابة 1980 ك1978،1979اليت طبعت سنوات 
كيقوؿ الطاىر كماف أف ذلك يرجع إىل استعمالو قلم األؼبنيـو عوض  (Gothique)القوتيك 
بينما تلوين اغبرؼ نفسو خاصية لو قبل العديد من اغبركفيُت العرب عموما الذين ظهركا . القصب 

 البعد الواحد يف العراؽ كعلى رأسهم حسن شاكر سعيد أحد ركاد ةفمنذ صباع. بعد الطاىر كماف
ؼ اغبرؼ العريب بتلقائية الكتابة السريعة حركية يف الكتلة لكن من دكف تلوين صاغبركفية ، لقد ك

حيث ‘أما ضياء العزاكم العراقي اشتهر بتكوين اؼبساحات اؼبذكرة دبرحلة بيكاسو التكعيبية .. اغبركؼ
اغبركيف اعبزائرم القاطن بُت تونس كباريس رشيد قريشي  ك...أخذ اغبرؼ مساحة تركيبية مسطحة 
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الذم بانت حركفياتو األكىل يف هناية الثمانينات فإهنا ترتكز أساسا كليومنا ىذا على أحادية اللوف 
كحركفية قريشي ككأهنا ..عموما األسود فهي غالب األحياف غرافيكية مسطحة على اػبلفية اؼبوحدة

فوصفها العديد من القراء التشكيليُت دبيوؽبا البارز للصينية . ال تصنف باؼبغاربية..كتابة بلغة خاصة بو
" كتكوين لوحة الطاىر كماف اؼبوسومة . كمنهم الناقد اعبزائرم إبراىيم مردكخ..كمشاهباهتا اآلسياكية

اليت شارؾ هبا يف عدة معارض ككانت ؽبا قراآت عديدة نذكر منها قراءة " دالئل منعدمة اعباذبية 
 1994كسوؼ الذاكرة لسنة "،اليت ؽبا دراسة حوؿ ؾبموعة * السيدة مارم جاف التاكس الفرنسية

 (فنوف كمهن الكتاب )،كنشر منها مقطع دبجلة *ترصبها الدكتور أضبد منور إىل العربية دبجلة التبيُت 
Arts et Metiers du Livre *  يقوؿ الناقد اعبزائرم اغباج الطاىر علي يف قرائتو ؽبذه اللوحة

إف لوحة دالئل منعدمة اعباذبية مقسمة .. الطليعة : ،اعبزء الثاين " الفن التشكيلي اعبزائرم"بكتابو 
ىل قسمُت ،العلوم الذم حيتوم على ثلثي اللوحة معبأ بالرموز كاألسفل موسـو قليال ببعض إ

اؼبوتيفات كيتابع كصفو اؽبندسي ؽبذا العمل دكف التطرؽ للجانب اؼبعنوم لتوصيل مدلوؿ العناصر 
عكس ىذا تقوؿ الناقدة الفرنسية السيدة مارم جاف التاكس اليت ...اؼبكونة للعمل كال ركحانياتو

 حوؿ اغبركفيُت اؼبشاركُت دبعرض Arts et Metiers du Livreسبق كاف نشرت مقاال دبجلة 
إف . كفيو يبدك الرسم ناعما، كىو عالمة التميز» … .. دكيل بباريس كىي نفسها ؿبافظة التظاىرة

شقائق النعماف، كاألخضر، كاألصفر، كيف القسم  األسود كاألبيض يثمناف األلواف القوية مثل أضبر
األعلى للوحة، بواسطة ألواف رمادية ضاربة إىل الزرقة، كيف الوسط بألواف ضبراء طينية، فإف اغبركؼ 

كعلى يسار اللوحة . مغلق اليت ىي غَت قابلة للقراءة يف معظمها أكثر كضوحا يف داخل مستطيل غَت
ىناؾ مربع ذبريدم، ككذا اعبانب األعلى على اليسار، يف ألواف رمادية، كإىل اليمُت ىناؾ ألواف 

إف ىذا القسم ىو حقيقة ملمح شديد اغبساسية : إنٍت أجد نفسي مدفوعة إىل القوؿ. سوداء غامقة
يف اعبزء . فراغ أبيض، ؿبايد، ذبريدم، يفصل أسفل اللوحة عن أعالىا. لركح الفناف يف قناعاتو الدينية

ىناؾ سواد كثَت، كاللوف . أألسفل من الرسم تأيت الصالة من األعماؽ، إف ىذا اعبزء شديد القتامة
 كبو اغبمرة الداكنة، كقد رظبت هبا ينأكثر انطفاء، كالفراغات رمادية ضاربة إىل الزرقة، كاأللواف تنح

كديكن القوؿ أف الناقدين اإلثنُت مل يتقربا إىل التقاليد « حركؼ، كلكن التجريد فيها حاضر بقوة 
اػبطية اؼبتواجدة يف كتابة كنسخ اؼبخطوطات العربية العتيقة اؼبًتامية بالزكاية العريب كباألخص 

قبد هبا أالؼ اؼبخطوطات اليت ربمل دبا نسميو اؽبوامش أك التصحيحات اليت كجد ...اعبزائرية
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حبيث تأيت على حاشية الصفحات مائلة يف معضم ..خطاطوىا الوسيلة التشكيلية يف تكوين الصفحة
 ..اعبمالية اليت تًتؾ حركية كانتباىا للمتلقي.. األحياف كبو اليمُت

 

 : الطاهر ومانأعمالالتقنية الفنية المجسدة في  2.1

 التصوير كاغبفر فيها أك النحت أك الرسم إمكفيما يتعلق بالفنوف التشكيلية، : األساسية اإلشكال
 إما ندرس اػبط من خالؿ مظاىره اؼبختلفة، فهو من حيث امتداده، إفاػبط كاللوف، كنستطيع 

.  منحٍتأك منكسر أكمستقيم 

 اػبط اؼبستقيم الصلب كتكليفا بعيد عن اعبهد، كىو ضعيف التعبَت عن إفكمن الواضح 
، بعكس اؼبنكسر الذم يثَت انتباىا حادا، كلكنو كالرضياعبماؿ، كناقص اؼبدلوؿ، فهو ال يثَت االنتباه 

 اػبط اؼبنحٍت فهو إما.  يعرب عن القسوة كعن القلق، كما يعرب عن اعبفاؼ كاعبفاءإذانتباه عنيف 
 (.  )خط الطاقة الذم استعملو العامل كاط 

 تأيت للحس أكقاتإف اغبواس ؽبا دكرا رئيسا يف التعامل مع ركح الفناف، فاإلنساف اؼببدع لو 
فتوقظ اغبدث كالذم يوقظ حواسنا، فنأخذ صورة بالبصَتة قبل البصر فتظهر للفناف ذبذبات يف 

 الالحقة ،كىكذا كل  عالقات توليد التوترات تعقبها تلك األكىلخيالو متواترة عن الفكرة اؼبنفردة 
العمل الفٍت، فهو كليد رصيد ؾبموعة من العوامل الكثَتة كالرؤية، كالشم، كاغبس، فكل من كل، 

 عبارة عن شحنة أهنا ىذا بأف للفناف حاسة سادسة  خالصة، ما ديكن القوؿ عنها ،إىلكنضيف 
 يواجو إحساس أكموضعية  عفيفة صافية تأيت من فؤاد الفناف، فيعرب بكلمة عن شيء ما، ك كزنو، 

 بوسائل متعددة، فتحتل البصَتة حيدث خالؿ على مستواىا، أك ضوءا، أك اؼبتلقي بلونا، أك األخر
فالبصَتة عبارة عن جهاز حساس لدل الفناف كلكي تتجدد ىذه البصَتة يلعب احمليط دكرا رئيسيا، 

...  اغبياة يف اؼبوئسسات الرظبيةإىل اآلخرينيف رؤية اغبياة من طرؼ احمليط كنظرة 
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  :(صنون) أعماله الفنية بعضنظرة الفنان الطاهر ومان في 3.1

 الذاكرة، ألف الذاكرة أصيبت بالضغط إىلباغبنُت استفتح الفناف التشكيلي الطاىر كماف 
 تشويو الذاكرة، حيث قبد إىلدبضخات كسائل االتصاؿ، هبطوؿ األمطار الثقافية اؼبلوثة، حيث أدت 

 الرسالة، سواء من الناحية اعبمالية إيصاؿ يف أمهية ؼبا ؽبا من أف اآلخر يتغٌت بذاكرتو، كيعتز هبا،
 أكاليت توحي هبا، سواء كانت سريالية  (التأثَت النفسي) من الناحية الركحية أك( اؼبلمسالتأثَت )

 ...ذبريدية 

ك الغرب مشاال كجنوبا أ القرل اعبزائرية مهما كانت سواء يف الشرؽ إفيرل الفناف الطاىر كماف 
،ففي الفن { اؼباء زقزقة العصافَت الطيور زغاريدىا األشجارالنخيل  }منسجمة مع بعضها البعض

 فيطرب الركاح ، كيزيل اؽبمـو ، كيربأ اإلذفأعبميل فن تراه العُت ، فيبهج النفوس ، كفن تسمعو 
، مشس تضيء الكوف هنػارا مث تغػرب اإلمراضالػعلػل من  ،ترل السػماء فيمػا شػمس كقمػػر    ك قبـو

كىي تتوسط ظباء للوحة صبيلة من صنع اهلل ،مث يليها قمر ، يضيء الليل ،حولو قبـو تتؤلأل باألنوار 
 كحيواف إنعاـ ترل العيوف بٍت ادـ يف صورة صبيلة  صورىا اهلل كأحسن صورىا ، كترل األرض،كيف 

 اإلغباف أصبل ،كالطيور تغرد اإلشكاؿ ك األلواف متعددة اعبماؿ ك األظباؾكحبار كاهنار يسبح فيو 
 مثل النام ، ك ألكماف تساعد إنساف ، يصدر من حنجرة اإلذف،كالنغم اعبميل الذم تسمعو 

 تضػبط إيقاعات ذبميل صوتو بأصبل األغباف ، كربفظ صػوتو من االكبراؼ ك ألنشػاز ك اإلنساف
 ، ىذا ىو اإلحساسات تكسوا معاين الكلمات كتعرب عن أنغاـحػركؼ الكلمػات    ، كمقامات 

فكل قرية مصممة بفن متقن من طرؼ بنائيها فهي تعرب عن ىوية للفن 2الفن اعبميل كما دكنو قبيح،
.  اإلسالمي

 على أككيوضح الفناف الطاىر كماف بأف النظرة اليت كانت ؿبرمة كانت متقوقعة يف زمن ما، 
ذكر لسانو ما ىي إال قلة قليلة فاهلل سبحانو كتعاىل يتغٌت بكل ما ىو صبيل، فهي صفة من صفاتو،  

 حُت يصل باف اعبميل تطابق اغبسن،  ك الشيء اغبسن صبيل يف إىلفكل ما صنعو اهلل ىو صبيل 
، من أخرل   كيستدؿ من جهة 3{ىو الذم خلقكم فأحسن صوركم} يقول اهلل تعالى إذاحد ذاتو 

                                                           
 3، ص 2009 ػ 2008 الفنوف ك موسيقات الشعوب ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  أدبذاكرة التاريخ ك :عبد اغبميد مشعل  2
  األخَت من اعبزاء 56  من سورة التغابن، حزب03 الكرمي ،اآلية   القرءاف -    3
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 اهلل ال حيب من كاف يف قلبو ذرة كرب، قاؿ إف}السنة اغبميدة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
ف اهلل صبيل أ} يكوف لباسو حسن كنعليو حسنة فقاؿ عليو الصالة كالسالـ أف حيب اإلنساف إفرجل 

. 4 {حيب اعبماؿ 

 اعبميلة مثل الشركؽ كالغركب ككسوؼ القمر كاػبسوؼ كل اللونيةكنأخذ بعض الصور 
 تلك إىل بو، باف يصل اإلتيافجزمء يف الطبيعة ىو صبيل كمنسجم، يعجز الفناف التشكيلي عن 

 اإلسالمياؼبهارة ك الركنقة  فالركح  تغٌت كتتحرؾ كتسبح يف ملكوت اػبالق كيعود كيذكر باف الفن 
 أكسع فبا تكوف اإلسالميمنذ ؾبيئو كل ما فيو صبيل كالما يكوف العكس على ما قيل فيكوف الفن 

 لدالالتو الواسعة كيزيد يف ذالك من خالؿ ذبسيده يف اللوحات الفنية اؼبتمثلة يف األخرلعليو الفنوف 
اعبداريات اغبرفية  اػباصة باغبرؼ العريب كيؤكد باف لوال القرءاف ؼبا اتضحت لنا ىذه األلواف كأصبحنا 

امل تر أف اهلل انزؿ من السماء ماء }قاؿ تعاىل ...  كاألضبر كاألسوداألبيضنفرؽ بينها اليـو  بُت 
 . 5{.. ك غرابيب سود ألواهنا كمن اعبباؿ جدد بيض كضبر ـبتلف ألواهنا بو شبرات ـبتلفا فأخرجنا

 حراـ ىو بطبيعة اغباؿ حراـ ، غَت أف العملية إىل فما يؤدم األرضفهنا السراج اؼبنَت على 
 يتقبلها ، فاهلل إف  ينحت منحوت يعبدكىا ،ال ديكن للعقل أك كل من يرسم لوحة فنية إفالتنفسية، 

سبحانو كتعاىل كضع العقل لتفكَت كتدبر بو، فالفن اغبديث يعتمد على رؤية الرسوؿ صلى اهلل عليو 
كسلم عندما دخل البيت كجد السيدة عائشة ذبلس على كسائد كقد رظبت هبا حيوانات فأمر 

 التكعييب الذم اعتمد فيو األسلوب إفبتقطيعها كتركيبها من جديد كمل يأمر برميها، كمن اؼبعركؼ 
 بًتكيبة زبتلف عن الًتكيبة اغبقيقة لؤلشياء ، حبيث ال تظهر األشياءاحد ركاده بابلو بكاسو يف رسم 

 كصورة فوتوغرافية فالبد من ترؾ فرصة يف ؾباؿ اػبياؿ ك اإلبداع الفكرم كيضيف قائال األشياءفيو 
 كقبد غرابة أكثر فتكشف لنا أكثر التفكَت إىل مل يستغل كل خالياه الفكرية اليت تدفعنا اإلنساف إف

ذا كاف ذالك االذباه سريايل، فمن اؼبمارسات اعبمالية اعبديرة بالذكر ، ىناؾ إكاسعة خاصة 
، فهي بدكرىا  تقـو على التنوع كالتعداد رغم اغبيف الذم غبقها على اإلسالميةاعبماليات العربية 

مستول البحث كالتمحيص، خاصة أكائل اؼبنطقة من كوف العرب مل يعرفوا فبارسة صبالية كاضحة 

                                                           

.حديث شريف -   4  
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 تنطلق من مرجع خاطئ، اآلراء ىذه إف حد من ظهور ذلك ،كالواقع اإلسالمياؼبعامل، الف الدين 
 آخر يف طبع اؼبمارسة اعبمالية العربية دبلمح اػبصوصية أك ساىم بشكل اإلسالميذاؾ  الدين 

االبتعاد عن ) ألتزييٍت، كعلى مستول الفن التجريدم  (شكل اؼبساجد )خاصة على مستول العمراف 
 . (التجسيم

 ألزخريف أك( ألتزييٍت) ىو الفن الذم سبق ذكره اإلسالميةكمن اعبماليات األخرل العربية 
 كىو الفن التجريدم يقـو إما على تنويعات من اػبط العريب ؾبالو ARABESQUEاؼبسمى 

 ىندسية ـبتلفة، كيكوف ىذا إشكاؿ، أك زخارؼ ذبريدية تًتكب من األكىلاآليات القرآنية بالدرجة 
 يف شكل نقوش على اػبشب كيتحرؾ على مستويات ـبتلفة كإحجاـ متفاكتة، فبا إما ألتزييٍتالفن 

يعطي لوحات ذات مساحات فضائية متنوعة الشكل كاغبجم الذم يؤلف بُت ىا االنسجاـ 
 اإلسالمية ىذه السمة الطاغية يف اؼبمارسات الفنية إفكالتماسك على مستول اللوحات اػبشبية، 

كالواضحة يف الفن التجريدم اؼببتعد عن التصوير اؼبادم كالتجسيم، مرتبطة بالنقاء الركحي اليت تسعى 
 ("صناعة النسيج"النقوش اعبدارية، التزيُت على مستول البساط العريب ) إشباعها إىل أللماساتىذه 

 إف مستول اؼبناخات الركحية من غَت إىل رفع ىذا  الفن إىل، يف ؿباكلة أنبلفبا جعل ىذا الفن العريب 
تقنية ـبتلطة على الورؽ " صواف " الفنية لوحةفعلى سبيل اؼبثاؿ اؿ.تنزع عنو نكهة حسية فنية حية

 اتركيب رموز كحركؼ ككلمات أحياف. 1992رظبها الطاىر كماف سنة .  سم35سم على 100،
مستوحاة من القرآف الكرمي ،كذلك دالالت التيفيناغ كمن خالؿ " إف مع العسر يسرا"نقرأ منها 

 ـبتلفة كتابات خافتو كمنها البارزة مرسومة باللوف الفضي تبتدرجياخلفية اللوحة العمودية تظهر 
إف يتبُت .. من خالؽبا سرعة التنفيذ ظالالمع ،جل العبارات كالدالالت مرسومة حبركية سريعة نالح

 كانفعاؿ راظبها دبضموهنا كخاصة أف ىذه اللوحة نفذت مع بداية األحداث الدامية يف العشرية زتركي
يقوؿ عنها الناقد اعبزائرم اغباج الطاىر علي يف كتابو األخَت حوؿ التشكيل اعبزائرم يف ... السوداء

خرل تأيت السيدة ألكن مرة ... ىي بناء ىندسي مشكل من مثلثُت بُت مستطيلُت: " اعبزء الثاين 
ا أهنا تدعو اإليقاع كالًتكيز الشديد يف الصالة، كظبو" .. صواف"مارم جاف التاكس موصوفة لوحة 

، كبو طبس مستطيالت ( سم100 يف 35)ىذا العمل طويل الشكل . الركح يف كضع السجود
ؿباطتاف بالبياض اؼبتدرج، اؼبائل إىل الزرقة يف . (مغلقة كاألخرل منفتحة كاحدة)كزاكيتاف صاعدتاف 

عمق اللوحة قامت، . األسفل، كىو خالص البياض يف األعلى، كمشكل إما من كتابة كإما من خطوط
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. ة اللوحةمإهنا الكيفية اليت يعطيها الفناف ؼبوسق. أسود تقريبا، بألواف أقل حيوية من اللوحة السابقة
يف اؼبستطيل . فإذا انطلقنا من أسفل اللوحة التجريدم فإننا نالحظ أف ذلك ديثل االستعداد للصالة

رمادم، أبيض، مائل إىل الزرقة من أسفل، يثَت يف : األكؿ يبدأ اػبشوع انطالقا من الزاكية الصاعدة
النفس تساميا كبو اهلل، كيف اؼبستطيل الثاين فإف اغبركؼ ىي أساسا بيضاء، كأحيانا رمادية مائلة إىل 

الشديد جدا، كباالرباد  إننا كبس بالًتكز. إهنا تتدافع. الزرقة، كأيضا أشد سباسكا من حبات الصواف
كحينها تتسع الزاكية كبو األعلى يف بياض . بالكائن األظبى الذم ديضي كاقفا يف اؼبستطيل الثالث

أما اؼبستطيل الرابع فهو أقل . أكثر نصاعة، حيث تكوف اغبركؼ مقركءة سباما، تربز القرابُت كالدعاء
من اؼبستطيالت السابقة، كربيط بو حركؼ دقيقة، كالكتابة من الداخل بيضاء كأعرض،  ارتفاعا بكثَت

كيف اؼبستطيل اػبامس إىل حدكد أعلى اللوحة تتجسد . كأعلى، كأكثر بركزا ككضوحا، إهنا النقاء
العبادة، فهناؾ عالمات ذبريدية غَت مقركءة، ـبًتقة يف الوقت نفسو خبط من الكتابة، مشكل تشكيال 

ؿ حُت إذ كيف أفنتس." جيدا، أبيض ناصع، مؤطر خيطُت صغَتين شديدم الدقة، أحدمها مقطع
بينما ذك ..ىل لغتهاإتدرؾ كتتمعن كتًتجم الناقدة الفرنسية الرموز كالعالمات كالكتابة من العربية 

 ..بشرتنا الذين يتقنوف اللغة األـ يتسرعوف يف الوصف التغرييب للعمل الفٍت احمللي

: (عند الفنان الطاهر ومان) التفكيري والتأمل الروحي في رسم اللوحات الفنية اإلدراك 4.1

 منها عقلية فال نفرض على أحد باف أكثر ىي الرغبة ، كالرغبة العاطفية األكىل الشحنة إف
 يكتب نص قصيدة فهي عبارة عن نزكات كؿباطات تأيت كتذىب  إف مل نقل جنوف صبيل  أكيرسم 

فهو ىركب من العامل احملسوس "  ليت ؾبنوف إنٍتالفرؽ بيٍت كبُت اجملنوف " مثلما قاؿ سلفادكر دايل
ك أ شاعر بعد االنتهاء من القصيدة أكحبدث رىيف كدالالت غريبة فتأيت بالالمعقوؿ فكل مبدعا 

 معزكفة سيتغرب من الشيء الذم قدمو كيعرؼ يف نفس الوقت انو عاجز على أكرسم للوحة فنية 
 6". رسم تلك اللوحةأك ذالك اؼبقطع إعادة

 خاضعا أيضا إنا األككسجُت أنتفكما تتنفس ...ىناؾ حتميات البد من اػبضوع ؽبا
 إال من أسَت ال إين تعرؼ أنت... عنها أحيد إفجملموعة من الظركؼ الداخلية كاػبارجية ال استطيع 

 عمودم أك أفقي فقط كشكل يعنيك مٍت ما ىو إيل يتحوؿ النظر إف الشماؿ ، ال ديكن إىلاليمُت 
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 نتأمل جيدا بعيدا عن النماذج إف الفناف كونية ك قيمة فضركرتو قائمة بيننا إىلمثال، بل  يوجب النظر 
 ما يدعي التواصل داخل إىلاألجنبية اعباىزة اليت تفرض على العُت حنينا صافيا فوضويا مقًتبا 

  7.الثقافة كما ىو متخيل يف تكوينك
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: من الناحية الفنيةــــ   2
: "صوان"ة لوحل  نقديةقراءةــ  1.2
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ف اؼبشركع الفٍت الذم اختاره الفناف الطاىر كماف كاشتغل عليو، منذ ما يزيد عن     أ
 مًت كعرضها 1ـ ذات الطوؿ 1992 أقبزتاليت " صنواف"ثالثُت سنة، على جعل اللوحة 

 أفق ينهز كشالؿ إماـ سم اليت تضج باأللواف كباغبركؼ، كالمناص بالوقف باإلحساس 35
 انك على بوابة ملكوت سادنو الريشة حُت تتأمل للوحات ىذا الفناف اؼبتميز يف أكعذب 
  اؼبتموجة األحرؼاللوحة لديو دعوة االستنطاؽ سيمفونية ... جيلو 

 الفسيح اؼبعشق باللوف األفقإف الدليل ىو بداية الكشف، كىو اؼبفتاح الذم يشرع بوابة 
 كالالمات كاغباءات اؼبعكوسة اليت اإللفكسحر ألحرؼ اؼبرشوشة يف كل االذباىات، ىنا كعرس من 

 كاليهركغرافيا التفيناغ األحرؼ من صهوة مهرة جاؿبة، كىناؾ لبل سامق يرقص سعفو ببعض تتماىا
 أك اؼبائي، الذاىبة يف الرمادم اغبزين  األزرؽ الصايف، اؼبارقة من شهوة األبيضالساحبة يف ظباءات 

 ربدؽ فيها إف اللوحة من زاكية اػبطأ، كلكنك ما إىل انك تنظر إليك يتخيل الشرس، قد األضبر
ىذا البيت الشعرم حييل على هباء  قصر اغبمراء اك .   كوة  التأكيلإمامكلبعض الثواين حىت تنفتح 

 ىي معركة ضارية دارت رحاىا بأرض إفشرفات قرطبة، ك لك اػبطوط الباىتة ىنا كالصارخة ىناؾ، 
اعبزائر  النابضة بالعشق كالثراء كاػبط الربتقايل اؼبتقاطع مع سراب اػبطوط الزرقاء الغامقة كاغبمراء 

   8"شناشيل ابنة اعببلي" يف السباباؼبريعة ىي نافذة امرأة بغدادية ، تشبو ما راءه بدر شاكر  

لقد  عمت الدراسة الفنية اغبديثة بانطالقة حوؿ اػبطوات أألكىل اليت يتم فيها ذبسيد العمل 
الفٍت، بداية من العناصر التشكيلية يتوج بو كل عمل فٍت، من أؼبسة اغبدسية بأدكات الرسم اؼبدرجة 

على شكل نقطة للوحة كالعنصر الضركرم اؼبشكل للعمل ،إىل إهناء دبشركع فٍت يسلب اؼبتلقي نظرتو 
الصورية فالشكلية كالفنية،ىذا األخَت كاؼبتمثل يف الشكل الكبَت يعترب الشكل اؼبهم كالبارز يف اللوحة 
حيتاج الفناف الدراسة لوضعو يف اللوحة على الوجو األصح، كذالك كفق لدراسة لنقطة الذىبية ،ىذه 

(. 0.681)النقطة إحداثياهتا تنبع من العدد الذىيب الذم يستعمل ؼبعرفة مركز األشياء كموضعها، 
سم إذ  35للفناف الطاىر كماف اليت يبلغ طوؽبا مًت كعرضها " صواف"سنجرم بدراسة للوحة الفنية 

 .تلعب ىذه اؼبقاييس الركيزة اؼبعتمد علي يف أنصف مركز ثقل األشياء

                                                           
 8 قبارم ، جريدة الفنوف  ،تصدر عن اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاألدب ػػػ  الكويت صجيال يل -  8
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 ".صواف"كيفية حساب اإلحداثيات النقطة الذىبية للوحة الفنية 

 كالعرض أيضا يف نفس العدد الذىيب كبصل على إحداثية 0.681نقـو بضرب طوؿ اإلطار يف  
 ىذه اؼبركز  ثقل اللوحة

 مث نعلم أحديثات النقطة اؼبتحصل عليها من خالؿ اإلطار للعمل الفٍت،فالنقطة تقاطع ىذه 
النقطتُت ىي النقطة الذىبية للوحة الفنية إذ ديكن ألم عمل أف تتعدل عدد النقاط الذىبية أكثر من 

ذات الطابع أغبركيف ذات اإلشكاؿ اؼبتوسطة أف مل نقوؿ " صواف "ذالك، كمع أف للوحة الفنية 
الصغَتة، فقد تعددت فيها عدد النقاط الذىبية ، كما يوجد نقطتُت بارزتُت على شكل مثلث سواء 

 .من األعلى أك من األسفل

 "صوان" تطبيق مبادئ التركيب الفني على اللوحة2.2

 :أ ــــ التنوع.2.2

إىل التنوع من خالؿ تغَت اػبطوط  " صواف"لقد عمد الفناف الطاىر كماف يف لوحتو الفنية 
كاؼبسافات كاؼبساحات كاألشكاؿ كالعناصر كالوضعيات ك األلواف كاألحجاـ حبث أف التنوع اؼبوجود 
يف ىذه اللوحة يعد ركيزة أساسية ال ديكن االستغناء عنها كال حىت يف إم عمل فٍت لكي يسمح  لنا 

النظر إليو من صبيع جوانبو كالتمتع بتنوعو الذم يصب يف إثارة  كحدة الكلية البارزة يف ىذا العمل 
فهو كل من كل كما سبق يف كحدة ألحدل مبادئ األساسية للًتكيب الفٍت من خالؿ اغبركؼ 
اؼبتشابكة على مساحة العمل كالوضعيات اؼبتناثرة ىنا كىناؾ يف قالب ذات أشكاؿ ك أحجاـ 

كبصبغة من األلواف مثل األضبر كاألبيض كالبٍت  كاألخضر كاألصفر يف ركحية تبعث البهجة كفق 
تكامل للوين أك ىي عبارة عن ؾبموعة من اػبطوط فاغبر كفية العربية ذات آيات قرءا نية قاؿ 

،فهي  عبارة عن رسم يظهر فيها التنوع بصفة كاضحة من خالؿ " أف مع العسر يسر :"تعاىل
اغبركات  اؼبتواجدة يف اكبناءىا كمدىا كالرجع كذالك كؼبا االستدارة كالتشعب يف  شكل زخرفة تركبيو 

كما يتمتع بو من مركنة أدل إىل  ارتقاء من خط للكتابة الوظيفة إىل فن صبيل يتميز عن غَته من 
فنوف اػبط بقدرتو على مسايرة التطورات فتشكلت عالقة بُت كل نوع من أنواعو ، كىو يف كل 
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أحوالو يشد الناظر كيتمتع جبماليات خاصة كذبريدية متميزة ، فبا جعل لو مكانة خاصة يف حلة كاملة 
 .متكاملة كيف أثارة كحدة الكلية

 

 :ب ـــــ اإليقاع والحركة .2.2

ككما كاف للفناف الكبَت الطاىر كماف دكره يف كضع الفًتات زامنيو اليت ذبعل من اؼبتلقي أك 
اؼبشاىد كعناصر العمل الفٍت سواء من عنصر إىل عنصر ، أك من للوف إىل أخر كيتضح ذالك يف 

أف مع "ىذه للوحة من خالؿ ؾبموعة من اغبركؼ اؼبشكلة يف رسم شكل أية قرءا نية ، قاؿ تعاىل 
، إذ  نعترب أحد العناصر اؼبشكلة من حركفيات  أشكاؿ  كأحجاـ أك خطوط سواء "العسر يسر 

زجرت على مساحة العمل الفنية حسب نفسية الفناف الطاىر كماف ك إيقاع الواضح اؼبستعمل يف 
، اليت توىم العُت الناظر أك اؼبشاىد كىي على حالة تشابك تعرب عن حركب "صواف "للوحتو الفنية 

قد تأثر هبا الفناف كلعلها العشرية السوداء ، كحرب العراؽ، خالؿ فًتة التسعينيات فيحقق لنا صلت 
متماسكة بُت التأثَت السيكولوجي كالتأثَت اؼبلمسي إذ ال يعد خركج بل ىو فن حديث يعرؼ باػبداع 

 .البصرم الذم حق للفناف فازرايلي أف يكوف رائده األكؿ

 :ث ـــــ الوحدة .2.2

كالشك يف ذالك فاف العالقة للوحة من الناحيتُت الفنية ذات التعبَت اعبمايل من خالؿ التعبَت 
تشكل كحدة متماسكة،  الناظر إليها ال خيرج عن نطاؽ أك ما  (الناحية اؼبوضوعية)الشعورم للفناف 

يقصده من خالؿ ارتباط العناصر التشكيلية بُت ما ىو موضوعي كما ىو فٍت ،اليت تصب يف كحدة 
الكلية ، فأما ما ىو موضوع من خالؿ اغبركفية اؼبتشعبة مشكلة حركب متداخلة لؤلحرؼ تأثر هبا 

الفناف يف نفسية سبقت ؽبا يف ؾباؿ اؼبشاعر ك اػبياؿ اليت سلف ذكرىا سالفا، حبيث ربقق لنا التوافق 
كاللتفاؼ بُت العناصر التشكيلية حبيث ال يظهر أحدل العناصر شاذ عن غَته ، كذالك يف كل عمل 

 .فٍت، الف ىذا األخَت يتطلب تكامل بُت عناصره التشكيلية يف إطار كحدتو
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 :ج ــــ التوازن .2.2

على غرار القواعد اليت سبقت ىذه القواعد اليت ال ديكن فصل األكؿ عن األخر ، إذ قبد أف 
، متوازنة حىت يف  التوزيع العشوائي ؽبذه اغبركؼ مشكلة بينها أشكاؿ "صواف "التوازف يف للوحة 

كأحجاـ كبُت ما ىو فبثل يف الفراغ ، اؼبعتمد يف  العالقة التشكيلية ،حبيث الفراغ إذ ديثلو اللوف السائد 
 .(األسود)

يف تركيبتو ،اليت تنطوم ربت الًتكيب الغَت " صواف "     كمن غَت شك فأف حداثة العمل الفٍت 
، طغى عليو التجريد ألؤلحرؼ العربية حبيث تعاد صياغتها برؤية فنية جديدة  (عشوائي)منظم ،

يتجلى فيها حس الفناف باللوف كاغبركة كاػبياؿ معتمد يف ذالك التعبَت عن أحاسيسو باستعماؿ 
مساحات كخطوط ك أأللواف ، كالبعد عن كل ما ىو كاقعي،كما أف ضركرة اإلفراط يف التشويو 

 .األشكاؿ الواقعية للحركؼ العربية مستعمال تقنية التوليف اليت كانت من  خيار الفناف

: شعرية اللون في اللوحة 3.2
 يكوف فناف على مستول إف اعبانب الركحي الذم يفرض نفسو على كل إنساف، قبل إف    

 أغناء من مستول آخر جنوين، يغلب عليو ىذا اعبانب الركحي، يستدعي التفصيل اعبمايل أكالعقل، 
 خلفية اؼبعلومات الفنية ؼبدركاتنا اغبسية ، إىلفيحُت نفتقر . التجربة اعبمالية، فاستجابتنا للعمل الفٍت 

كربضر اػبلفية الفنية كمرجع . البصرية اإلشكاؿتتضارب القيم احملدد سلفا كمهارات معركضة على 
 االجتماعية لتاريخ الفنوف يف الزماف ك اؼبكاف ،كمن شبة ربديد اػبصائص األطرثقايف يعيننا على فهم 
. ك العمل الفٍت الذم عادة ما حيفل دبساجالهتم النقدية أىذا الشكل اؼبنجز، 

 بعقل  الذم يقـو بتصويب اإلنسافسالـ للفن، فاؼبوىل سلم إلخرل فإذا نظرنا من اعبهة اأكمن جهة 
كبو الوجهة الصحيحة، فيكوف ما  يكوف عليو فناف حامل للمشاعر  ينسجها خيط تلول األخر يف 

فيمكن القوؿ أف ىذا اعبانب جسده  (...الرسم ،النحت ،التصوير ،الشعر )ـبتلف االذباىات 
عند ربويل الصبغة الشعرية اليت تكوف مساكية للمواىب الشاعر كتساندىا " طاىر كماف"الفناف 

نأخذ علي سبيل اؼبثاؿ نص قصيدة الشعرية " حسن حاالهتا اؼبتجسدة أىل القارئ كىي يف إكتوصيلها 
   :إذ يقوؿ لؤلمَت عبد القادر
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يا عاذرا المرئ قد ىاـ يف اغبضر           كعاذال حملب البػػدك كالقفػػػػر 

... ”ال تذفبن بيػػوتا خف ؿبملػػػػػػػػها            كسبدحن بيوت الطُت كاغبجر

 إىلنتماء إلخرل داع اؿأعلى شكل عمل الفٍت، كمن جهة " البادية " كاليت تكلم  فيها الفناف عن 
" صل عريب أنا من أ"ليو  فاستشعرت ما قالو الفناف سلفادكر دايل إالعرؽ اؼبنتمي  كأ العريب األصل

لفو أىل الديار كأصوؿ اؼبنبت كظركفو رغم ما إالفناف رائد اؼبدرسة السريالية ؼبا ؽبذه اؼبقولة من حنُت 
 فتح الباب لسَت اغبسن كل  يصب يف األخَت ىذا أفرغمها عليو الواقع، غَت أ اليت لمن القسو

االستقرار الفناف يف طبيعة كاحدة ذبعلو يبدع من جديد يف للوحة الفنية ؽبا من الدالالت الركحية، 
حيث يعد كل قبيلة ؽبا  (دالالت يف منطقة القبائل )سواء الرمزية، اك على شكل كتابات عتيقة، 

 الشريرة، حىت يف األركاحداللتها كؽبا كتاباهتا كرموزىا، اليت ترمز كتدؿ على اػبَت كالرمز اليت تطرد 
. عصرنا اغبايل مازالت يف معتقداتنا كركحنا، منسجمة نتعامل معها

 ك اإلهباـكحة الفنية من صبيع جوانبها اليت ربوؿ عن ؿك اؿأ كعلى ىذا فاف  نقد الصورة 
الغموض اؼبوجود فيها،البد ؽبا من دالالت يكوف ىذا الناقد على علما فَتبطها باؼببادئ الًتكيب 

" الفن "ىل الواضح اؼبتصل بأحد معنيُت إالفٍت كفق تلك العناصر اؼبكونة للوحة،  نصغي من خالؽبا 
". اعبماؿ"

 : النقد وحرية المبدع 4.2

 الفنية كيتتبع الناقد اإلعماؿ ؽبذه األسلوبإف نقد أم عمل البد من معرفة الناقد يف ربديد     
الفناف يف مراحل اقباز عملو باألسلوب الذم مت اختياره  للتعبَت عن عناصر جديدة يف عامل اعبماؿ 

من خالؿ دكر الناقد يف ىذا اجملاؿ تصنيفي، يرتبط فيو باؼبدارس كالتيارات ، كحيدد اؼبصادر كاألصوؿ 
ك يقـو بدكر تارخيي ، فهو أبالقواعد الكالسيكية  وأ، كيعُت خصائص كل اذباه كيقارنو بالواقع 

يسًتجع االذباىات كأطر كيتحدث عن تأثَت الفن اؼبصرم ك اإلغريقي ، فيحدد العالقة القائمة بُت 
، إرشادياالعمود البسيط اؼبصرم كبُت العمود الدائرم كلو دكر ثالث الذم يقـو بو الناقد ىو دكر 

.  تغذية اذباه فٍت معُتأكيقـو بتوجيو كتشجيع 
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كشبة أمر مهم يف نظرة اعبمهور اؼبتذكقُت ، ىو ذباكز الفناف للواقع كاؼبألوؼ كالتعبَت عن عامل 
 يفهمو إفداخلي خيايل أك أسطورم، أك ذبريد، إف اؼبتذكؽ العادم يريد أف يقرأ العمل الفٍت كيريد 

.  الواقعية اإلشكاؿ،من خالؿ اعبماؿ الذم يفهم هبا الطبيعة ، كيفهم اؼبضموف من خالؿ الدالالت 
ك الفن السريايل اؼبتطرؼ ،بل يرفض كل ما يسعى بالفن الشكلي أكلذالك فهو يرفض الفن اجملرد ، 

. ك حىت عن شيءأك مضموف أالذم ال يعرب عن فكرة 

 قراءة اللوحة كما يقرأ صحيفة يومية ، بل إىل ال يسعى أؼبستوياتو اعليكالناقد ىو اؼبتذكؽ يف 
 ذاهتا، كلذلك فاف تذكقنا لعمل األشياء ىذا العمل الفٍت كليس كاقع إىليستعيد رؤية الفناف كينظر 

 تصبح اإلبداعية اإلعماؿ يقـو على مقياس الواقع يف ذاتو، كإال فاف صبيع إف نقده ، ال ديكن أكفٍت 
كالواقع الذم يعتمده الناقد ، ىو كاقع ظركؼ الفناف النفسية . فاشلة كتسقط من حساب الفن 

 إفغَت . العمل الفٍت ىذا ما رأيناه فيما سبقأساسوالثقافية كاالجتماعية كىو اؼبقياس الذم ينقذ على 
الدراسة اؼبوضوعية للعمل الفٍت يفقد اغبياة اؽبامة اليت ديثلها الفناف كجيعل العمل الفٍت عمال عاديا ال 

.  اآليلخيتلف عن العمل 

 بالفن األدبؼبا التمسو يف عالقة "مرايا كظالؿ "يرل الدكتور عبد الكرمي السيد يف كتابو 
يف حديثو عن شعراء الصُت ...الشعر صورة ناطقة، كالرسم شعر صامت: التشكيلي ، ربت شعار 

كتب  (ـ 1800ـ ػ 1631" ) درا يدف" كيؤكد الناقد كالشاعر االقبليزم. رسامُت كانوامعظمهم 
 االستعارات اعبزئية إفعن التوازف كعنصر من قواعد الًتكيب الفٍت يف الرسم  كالتوازف يف الشعر مؤكدا 

 القوية اؼبتوىجة يف الرسم ، كاف التأثَت الناتج عن بعض اؼبتشبهات كالكياف األلوافيف الشعر تساكم 
.  لوحة الرسم على كالظالؿ كاألضواء األلوافكإشكاؿ التعبَت تشبو التأثَت اؼبنبعث من 

فقد بُت العالقة الوثيقة بُت الفن التجريدم كقصائد الشاعر " ماريو للوتَت"  الناقدإف      كيقوؿ 
". بوؿ كلي "ك "نسكيا كند"،" مند رياف"برسـو"  كمنحر"كنا ذكرت قصائد " "بو للونَتأجَتـك "

 من جانب   الرأمفقد عارض ىذا " قائال أعبانبو من الرأم الفناف ببوؿ كلي فقد عارض ىذا  إما
ك  لدافع الشعرم مطابقة تامة ، كذالك من أ تشكيل فٍت يطابق اؼبوضوع إجيادبأنو من العسَت :"قائال
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ك أاليت تناظر اللوحات الفنية كالتماثيل ،  (القصائد) الفنية  اللغوية األعماؿ نعثر على إفالصعب 
 9".تعكس على الكلمة ما ظهره الفناف يف اللوف كالظل كاػبط ك التشكيل

 التأثر باإلعماؿ الفنية اؼبختلفة فاف بعض الشعراء اكتفوا  إف أخرل كيزيد عن ذالك من جهة 
بوصف العمل الفٍت كمنهم من مدحو كؾبد صاحبو، ككذالك ىناؾ من انتقدا العمل الفٍت كهتكم 

انو "  فقد بداء اعباحظ يف كتاب اغبيواف يقوؿ فيو عن الشعر، قدديااألديب النقد إىلعليو ، بالنسبة 
 حيث انو اآلخرين قدرة الصانع على التأثَت يف إىل كجنس من التصوير فهو يشَت النسيجضرب من 

يستعُت يف صناعتو بوسائل تصويرية  تقدـ اؼبعٌت تقدديا حسيا فبا جيعلو نظَت للرساـ  ( الشاعر إم)
 10."ال لو يف طريقة التقدمي ػػكفبث

 

                                                           
عبد الكرمي السيد، مرايا كضالؿ، قراءات يف الفنوف التشكيلية يف اإلمارات، الطبعة األكىل، اإلمارات للفنوف التشكيلية،  -  9

 .52، ص .1993
 .52عبد الكرمي السيد، اؼبرجع السابق، ص  -  10
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، ألوان زيتية على القماش ،تظهر غروب الشمس " مع عزلتي" لوحة : اللوحة الفنية المسماة ب 

 1973.سم 35x25.بجيجل (العوانة )على ساحل مدينة 

"مع عزلتي"  
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 "أغاني الخيام: "اللوحة الفنية المسماة ب 
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 "حالة مرأة مرة:" اللوحة الفنية المسماة ب 
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لقد أفضى بنا البحث إىل عدة استنتاجات تولدت عن تلك ادلقدمات ادلطروقة يف 
: البحث نلخصها فيما يلي

   ويف ظل جو مشحون باالنفعاالت الوطنية والعادلية والصراعات واحلروب ،لعب الفن  التشكلي
الذي اشتد ساعديو بفعل احلركة التشكيلية اجلزائرية ادلستقلة،يف كنف ضوء ىذه احلركة الواسعة 

مردوخ ابرىيم ، وكربوش علي ، فارس ابو حامت  ،فرحات ليلى  ، وادلنت : النطاق بأعالمها امثال 
الـــطاىر ومــــــــان الذي اليزال حمافظ على اعطاء احلركة التشكيلية اجلزائرية  بالذكر الفنان التشكيلي 

 .ادلزيد من العطاء 
   نلمس و بوضوح عصامية الطاىر ومان من خالل مساره يف مضمار الفن التشكيلي، وغياب

يعد إضافة و مزية محيدة ترفع من شأن الفنان الطاىر ومان على  تكوينو األكادميي، و ىذا ال
.  برزىم رائد الفن بال منازع ليوناردو دافنشيأغرار فنانني كبار و لعل 

  تأثر الفنان الطاىر ومان ببيئتو و عروبتو و كذا إسالميتو، ذلك ما ظهر جليا يف جل أعمالو 
. الفنية
   ،جسام ىو الذي أن ما يشكل  للوحة من خطوط و األلوان و أي إاالىتمام ببنية العمل ذاتو

. ن يستأثر بو انتباه الفنانأينبغي 
  ىل القراء العمل الفين إعمال الفنان  وبعيد عن كل األسباب اليت توقدون أ اىتمام ادلتلقي بنفس

 .،وفق لإلحكام افرتضيو مسبقة
    النزعة القومية للفنان الطاىر ومان اجملسدة يف أعمالو الفنية على شكل حرفيات متداخلة

 ..(حرب اخلليج ، العشرية السوداء)
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