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اذلدؼ من ىذه الدراسة ىو إبراز أمهية اجلزائر يف نظر
الفرنسيُت خاصة بعد احتبلذلا سنة  ،1830فاحلملة
الفرنسية فتحت األبواب على مصراعيو لكل الفرنسيُت
خاصة بعد تطور احلركة الرومانسية يف فرنسا ،فأصبحت
اجلزائر منطلق نشاط االستشراؽ الفرنسي مبكرا ،وتزامنا مع
احلملة العسكرية والسياسية اندفعت قوافل من ادلستشرقُت
والفنانُت واألدباء مكتشفُت أسرار اجلزائر وكنوزىا منبهرين
جبماؿ طبيعتها وصحاريها ،ومن الفنانُت الفرنسيُت الذين
تأثروا وأثروا الفن الفرنسي صلد دى الكروا ،ىوراس فَتنيو،
فريديريك شاصَتيو ،ألبَت لوبورغ ،ويوجُت فرومنتاف،
مستغلُت كل مالو صلة بادلعامل اآلثرية اإلسبلمية من قصور
ومباين ومتاحف.
ودلعرفة مدى اىتماـ الفنانُت وادلستشرقُت الفرنسيُت
باجلزائر ،ارتأينا إتباع ادلنهج الوصفي التحليلي معتمدين يف
ذلك على ادلادة التارخيية ادلتاحة لدينا .ويف األخَت خلُصنا
أف فرنسا يف استعمارىا للجزائر راىنت على مستشرقيها
وفنانيها بقدر ما راىنت على جيوشها ،يرافقوف زتبلهتا

Abstract

The objective of this study is to
highlight the importance of Algeria in
the view of the french , especially after
its colonisation in 1830.The doors were
widely opened for all the french
campaign ,
especially
after
the
development of the romantic movement
in France. Algeria early became an
activity site for French orientalism and
coinciding with the military as well as
political
campaign,
convoys
of
orientalists, artists and writers dashed to
discover Algeria’s secrets and treasures,
hence they were amazed by the beauty of
its nature and its deserts, and among the
French artists who had been influenced
with such beauty and enrivhed the
French art, we find : de la Croix, Horace
Vernet, Frederic Chacerio, Albert Le
Bourget, and Eugene Fromentin, taking
advantage of everything related to
Islamic moniments from palaces,
buildingd and museums.
And so as to know the extent of
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French artists and orientalists ’interest in
.مقدمُت ذلا اخلدمات واخلارات وادلعلومات الررورية
Algeria, we decided to implement the
descriptive analytical method of  اجلزائر ؛ االستعمار الفرنسي ؛ مدرسة: الكممات المفتاحية
research, relying on the historical .الفنوف اجلميلة ؛ مستشرقوف فرنسيوف ؛ فيبل عبد اللطيف
material available to us. Eventually, we
concluded that France, during its
colonization of Algeria, bet on its
orientalists and artists as much it bet on
its armies, accompanying its campaigns,
providing it with all the necessary
services, expertise and information.
Keywords : Algeria ; French Colonialism ;
School of Fine Arts ; French Orientalists
; Villa Abdellatif.
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مقدمة :
يعتار احتبلؿ اجلزائر من قبل فرنسا سنة  1830اصلازا عظيما فتح ذلا آفاؽ جديدة
يف ميادين عدة منها ،العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتزامنت
احلملة العسكرية الفرنسية على اجلزائر يف النصف األوؿ من القرف 19ـ مع ظهور ادلذى
الرومانسي يف أوروبا ،فبدأت أنظار الفرنسيُت تتجو صوب اجلزائر بعدما استهواىم الشرؽ،
فقد كاف لنفوذ فرنسا السياسي والعسكري واالقتصادي يف الشرؽ ،سببا مباشرا يف انفتاح
أبواب الشرؽ اإلسبلمي أماـ قوافل ادلستشرقُت والفنانُت واألدباء والعلماء والرحالة للبحث
عن رتاليات ىذا الشرؽ ،وإضافة أشياء إبداعية إىل االستشراؽ الفٍت الفرنسي ،إذ أصبحت
اجلزائر منطلق نشاط االستشراؽ الفرنسي مبكرا ،فراح ادلستشرقوف والفنانوف يكتشفوف خبايا
مدعمُت من طرؼ اإلدارة الفرنسية ،مستغلُت
وأسرار اجلزائر من خبلؿ ىجرهتم وزياراهتم ذلا ّ
يف ذلك كل ما لو صلة بادلعامل األثرية اإلسبلمية من قصور ومباين ،ومن ىذا ادلنطلق
موضوعنا يبحث عن اإلشكالية التالية:
ما مدى اهتمام الفنانين والمستشرقين الفرنسيين بالجزائر وتأثّرهم بما احتوته من معالم
أثرية ومناظر طبيعية؟

ولئلجابة على اإلشكالية الرئيسية اعتمدت على ادلنهج الوصفي التحليلي يف معاجلة
ىذا ادلوضوع ،والذي يقوـ على وصف وحتليل الظاىرة وادلوضوع زلل الدراسة للوقوؼ على
تفاصيلو.
 -1.Iعالقة االستشراق بالفكر االستعماري:

تركت احلملة الفرنسية على اجلزائر بصماهتا على الشرؽ وجعلت االستشراؽ الفرنسي
ينشط يف حتقي ق ما عجز عليو اجليش ،فاىتم ادلستشرقوف الفرنسيوف بًترتة واقع اجلزائر،
حبيث عرؼ االستشراؽ الفرنسي نقلة نوعية على يد سيلفسًت دى ساسي Silvestre de

ومنشأ علم االستشراؽ يف أوروبا
 )1838 -1758( Sacyرائد االستشراؽ الفرنسي ُ
(بيطار ،1992 ،صفحة  ،)3فأصبحت اجلزائر منطلق نشاط االستشراؽ الفرنسي مبكرا،
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فقد وقعت كل الوثائق وادلخطوطات واآلثار بيد أيدي ادلستشرقُت ،يقوؿ يف ذلك أبو
القاسم سعد اهلل ":فإف جهود ىؤالء ادلستشرقُت مل تكن علمية زلرة فقد كانوا جنودا يف
ادليداف ،وليسوا علماء باحثُت عن احلقيقة اجملردة كاف مثلهم يف دعم االستعمار مثل
الفيجري وجنوده من اآلباء البيض ،...وىي مساعدة اإلدارة على بسط نفوذىا" (سعد اهلل،
 ،2005صفحة .)23 ،22
واالستشراؽ واالستعمار الفرنسياف حتديدا تتمثل وحدهتما يف أهنما وليدا سياسة
فرنسية واحدة ،ويف ذلك يقوؿ ادلستشرؽ الفرنسي ادلعاصر جاؾ بَتؾ ( -1910
 ":)1995فاالستشراؽ ىو اجلناح الفكري للتوسع السياسي ،وغياب احدمها عن اآلخر ىو
بداية تصدع يف جدارمها ،وىو ضعف ذلما ومؤشر لبداية زواذلما" (سعد اهلل،2005 ،
صفحة .)24
فاجلزائر ىي أوؿ وأقدـ ادلستعمرات العربية واإلسبلمية لفرنسا يف الشرؽ وإفريقيا ،وىي
أقرب مستعمراهتا إليها مسافة ،كما أهنا ىي بوابة فرنسا على بقية بلداف ادلغرب وإفريقيا ،ىذا
التميّز االستعماري جنّدت لو فرنسا ليس أكار مستشرقيها ومفكريها ،بل كل ما أوتيت من
قوة سياسية وعسكرية بلغت حس ما ذكره أبو القاسم سعد اهلل حوايل  64ألف رجل
وأسطوؿ جرار يقدر بػ  675سفينة بأنواعها ،شارؾ يف ىذه احلملة مدنيوف من أدباء
ومؤرخُت وضلاتُت ورسامُت وفنانُت وغَتىم (أزتد مسعود ،2019 ،صفحة .)106
 -2.Iالجزائر في نظر الفنانين الفرنسيين:
يعود اىتماـ الفرنسيُت باجلزائر إىل ما قبل االحتبلؿ الفرنسي للجزائر سنة 1830ـ،
لكن احلملة الفرنسية ىي اليت فتحت أبواب الشرؽ على مصراعيو ،خاصة مع تطور احلركة
الرومانسية يف أوروبا وفرنسا على اخلصوص ،فراح ادلستشرقوف والفنانوف يكتشفوف خبايا
وأسرار اجلزائر من خبلؿ ىجرهتم وزياراهتم ذلا ،زارىا يف النصف األوؿ من القرف 19ـ حوايل
 150فنانا فرنسيا ،من بينهم أوجُت دى الكروا ( Eugène )1863-1798

 ،Delacroixىوراس فَتنيو  ،)1863-1789 ( Horace Vernetأوجُت فرومنتاف (
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 ،Eugène Fromentin )1876 -1820ثيوفيل غوتيو ( Théophile Gautier

 ،)1872 -1811ألفونس دوديو  ،)1897 -1840 ( Alphonse Daudetفريديريك
شاصَتيو  )1856-1819 ( Chassériau Frédéricوغَتىم ،وىناؾ من اختذىا
مقاما ،وفيهم من ولد فيها مثل اديوز وآثبلف وأندري مارؾ وكلو .إف فرنسا يف استعمارىا،
كانت تُراىن على مستشرقيها ودورىم بقدر ما كانت تراىن على جيوشها ،بل كاف
مستشرقوىا يف طليعة جيوشها أدالء يقودوهنا ويرافقوف زتبلهتا ،مقدمُت ذلا خدمات
واخلارات وادلعلومات الررورية (سعد اهلل ،2005 ،صفحة .)22
وأوؿ انطباع يف األعماؿ الفنية ذلؤالء الفنانُت يف اختيارىم للمواضيع حبيث صلدىا
يغل عليها بالدرجة األوىل الطابع االستعماري تعار عن انتصار فرنسا ونشوهتا باحتبلؿ

اجلزائر ،وظهر ذلك يف لوحات الفناف ىوراس فرنيو -الذي يعتار الفناف الرمسي للحملة على
قسنطينة" -معركة قسنطينة الثانية" سنة  ، 1837و"االستيبلء على الزمالة" سنة ،1843
وآخروف اختذوا موضوع احليوانات يف صورىم ،فنجد احلصاف واجلمل والصقر واألسد
ادلرصعة بالذى
والطيور ،وىناؾ من رّكز على اللباس الفخم واحللّي واجلواىر واألسلحة ّ
والفرة والقصور الفاخرة وما يوحي ذلك إىل الثروة الكبَتة ،باإلضافة إىل تركيزىم على
اجلان االجتماعي وادلتمثل يف الطبقية اليت كانت موجودة يف اجملتمع اجلزائري (بن ابراىيم،
 ،2004صفحة . )99
ومن الفنانُت الفرنسيُت الذين تأثروا وأثروا الفن الفرنسي من خبلؿ ادلواضيع ادلستوحاة
من الطبيعة اجلزائرية صلد أوجُت دى الكروا ،ىوراس فَتنيو ،فريديريك شاصَتيو ،ألبَت لوبورغ (
 ،Albert Lebourg )1928-1849أوغست رونوار ( Auguste )1919-1841
 ،Renoirنواريو ،أوجُت فرومنتاف ،وألفونس ايتياف دينو Étienne Dinet

Alphonseوغَتىم.
 -1-2 .Iأوجين فرومنتان في الصحراء الجزائرية:
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كاف لؤلدي والفناف الفرنسي أوجُت فرومنتاف ( )1876 -1820دور بارز يف
حركة الفن االستشراقي يف منتصف القرف 19ـ ،دتيّز فرومنتاف بنظرة رتالية رتعت بُت

الرومانسية والفكر الواقعي ،تأثر بادلناخ الثقايف والفٍت الذي كاف يسود باريس يف ذلك
العصر ،وتغَتت معامل شخصيتو دتاما ،عندما أدرؾ عدـ جدوى دراستو يف احلقوؽ بباريس
سنة  ، 1843فكاف دائم اإلشادة مبعامل الشرؽ وبعظمة شعوبو اليت استطاعت احلفاظ على
رتاؿ احلياة والعادات والتقاليد ادلوروثة ،ومبلحظة أثر ادلناخ يف سلوؾ اإلنساف يف الصحراء،
ّقرر فرومنتاف أف يعيش بنفسو عامل الشرؽ األنقى يف الصحراء واالستمتاع مبناظر الطبيعة،
جيرب أثر ادلناخ على أحاسيسو من الداخل (سعد اهلل،
فاختار اجلزائر لتكوف مقرا لو وأف ّ
 ،2005الصفحات .)377 -374
وشلا ال شك فيو أف إقامتو يف اجلزائر لفًتة طويلة مكنتو من إجياد ذاتو يف لوحات
وجسدىا يف عدد من لوحات الصيد وىي
شرقية تص يف جوىرىا يف التوجو الرومانسيّ ،
الفكرة التقليدية االستشراقية اليت تغلغلت يف الفن األورويب منذ القدمي ،وكذلك لوحتو
حتصل من
الشهَتة" مظهر الصحراء" أو "لصوص الليل" اليت جسدت الليل يف الصحراءّ ،
خبلذلا على صلاح سنة ( 1859سعد اهلل ،2005 ،صفحة .)381 ،380
وعق ثبلث رحبلت طويلة إىل اجلزائر استغرقت مدة إقامتو هبا أكثر من 500
يوـ ،نشر فرومنتاف سنة  1857كتابو "صيف يف الصحراء" Un été dans le Sahara
(حفناوي ،2016 ،صفحة  )119 ،118مث كتاب آخر " سنة يف الساحل" Une

ادلعمرين
 année dans le Sahelسنة  ،1859كاف كل شيء يبدو لو رتيبل ما عدا ّ
شوىوا ادلنظر والذين كاف يتجاىلهم ،ولقد كاف معجبا بالعرب ادلتميزين ،حبيث كت
الذين ّ

يقوؿ " :إين أحتدى أف جيد أي شخص حتفا قددية أكثر انسجاما ورتاال من البدوي حيثما
كاف يف ادلقهى أـ يف السوؽ أو حىت يف الشارع" (عبليل ،2014 ،الصفحات .)24-15
وبدعوى من اخلديوي إمساعيل شارؾ فرومنتاف يف االحتفاالت الرمسية مبناسبة افتتاح
قناة السويس سنة  ،1869وق ّدـ صورة صادقة متعددة األلواف عن مصر ،ومن أشهر لوحاتو
مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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عن مصر " لصوص اخليل يف الصحراء" و " الغروب على شاطئ النيل" و" النوبيات على
شاطئ النيل" ،إذ دلت إبداعاتو على عمق ثقافتو وسعة اطبلعو ونزوع إىل االبتكار والتمييز،
وكاف يعيش العزلة خارج الزماف وادلكاف (جولياف ،2008 ،صفحة .)752
 -2-2 .Iإيتيان دينه (ناصر الدين) الرجل الرسام:

ارتبط اسم ألفونس إيتياف دينو باجلزائر والفن اإلسبلمي العريب بعد اعتناقو اإلسبلـ،

فهو من مواليد سنة  1861بباريس ،خريّج مدرسة الفنوف اجلميلة بباريس ،زار اجلزائر ألوؿ
مرة سنة  ،1883وقصد الواحات ،تكررت زياراتو للجزائر متأثرا بكتابات فرومنتاف ،لذلك
سجل نفسو يف مدرسة اللغات الشرقية ،وقد شارؾ يف معرض الفن اإلسبلمي سنة .1903
ّ
ويف بوسعادة تعرؼ إتياف ديٍت على إحدى عائبلت ادلنطقة وىي عائلة احلاج سليماف بن
إبراىيم الذي اكتشف بواسطتهم احلياة الصحراوية وادلشاعر العربية اإلسبلمية ،اليت سوؼ
نراىا متجسدة يف لوحاتو وكتاباتو .اعتنق اإلسبلـ سنة  1927حتت إشراؼ ادلفيت احلنفي
الشيخ زلمد بوقندورة فأقاموا لو حفبل شرفيا يف نادي الًتقي ،ويف سنة  1929أدى فريرة

احلج رفقة احلاج سليماف بن إبراىيم .ويف نفس تلك السنة تويف ديٍت بسكتة قلبية بباريس،
وببوسعادة نقل جثمانو ليدفن ىناؾ (عرفة ،2003 ،الصفحات .)123 -118
ترؾ ديٍت رلموعة من اللوحات اليت خلدت الوجوه العربية وحياة الصحراء والطقوس
اإلسبلمية ،منها "العرب أثناء الصبلة" و"أطفاؿ العرب أثناء كتابة األلواح" و"ادل ّداح" وغَتىا
من اللوحات (بورغدة ،2018-2017 ،الصفحات  .)18-15أما فيما خيص الكتابات
يذكر مصطفى لشرؼ أنو حتصل يف سنة  1942على رلموعة كبَتة من كت ديٍت وىي
حوايل  30رللدا عرضها عليو احلاج سليماف ،فانتشلها من غمرة الطوفاف كما ذكر ،ومن
بُت تلك اجمللدات"طبقات ابن سعد" و"طبقات ابن ىشاـ" و"طبقات الصحابة" ،وكت
أخرى يف األصوؿ االجتماعية والثقافية واإلنسانية لئلسبلـ ،وشلا يبلحظ يف كت ديٍت
حس لشرؼ أهنا رّكزت النظر على طبيعة اجلُرـ ادلرتك من طرؼ فرنسا أثناء االحتبلؿ
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واذليمنة السياسية من طرؼ الكولوف يف ىذه الفًتة  ،1914-1870ويف حكم األىايل
بشىت أسالي التمييز (عرفة ،2003 ،الصفحات .)418-415
 -3مدرسة الفنون الجميلة:

تعتار إحدى ادلدارس يف رلاؿ الفنوف اجلميلة اليت أنشأىا الفرنسيوف مبقترى مرسوـ 8
عُت شارؿ اليب )1885-1820 ( Charles Labbé
نوفمار  1881يف مدينة اجلزائرّ ،

أوؿ مدير ذلا ،مث ىيبوليت الزرغ  Hippolyte Lazergesبُت  ،1909 -1885مث ليوف
كويف بُت  ،1933 -1909وبقيت حوايل سبعُت سنة تعمل يف تكوين الفنانُت وإقامة
ادلعارض ورعاية الفنوف خدمة لفرنسا ،ومل ينل اجلزائريوف منها إال القليل (،Dorbani
).2002,PP. 165,166
ذك ر سعد اهلل أف أحد الباحثُت يف إحدى الدراسات احلديثة تطرؽ إىل تطور فن
الرسم يف اجلزائر يف فًتة االحتبلؿ ،وأف عبلقة الفناف الفرنسي باجلزائر مرت بثبلثة مراحل،
فادلرحلة األوىل ىي مرحلة اإلنتاج الشرقي التصويري ادلرتبط بأبعاد احلركة الرومانسية واحلركة
الفكرية األوروبية على العموـ ،فكاف النحت والتصوير مها السمتاف البارزتاف خبلؿ ىذه
الفًتة ،وكاف ديارسهما كل من دى الكروا وفرومنتاف اللذين كانا أكثر الفنانُت حرورا
باإلصلازات يف مدرسة الفنوف اجلميلة.
أما ادلرحلة الثانية فتميزت بًتسيم الفن الفرنسي بتدخل السلطة اإلدارية يف رلاؿ
الفن ،وذلك بوضع فيبل عبد اللطيف سنة  1907حتت تصرؼ الفنانُت ادلوىوبُت
وادلمنوحُت وادلتفرغُت دلدة سنتُت -وسنرى ذلك الحقا ،-وفيما خيص ادلرحلة الثالثة فهي
مرحلة االستقبللية ولكن بدعم من السلطة ،فظهرت من خبلذلا مواضيع إنسانية ودديقراطية
(لشرؼ ،2007 ،الصفحات .)114 -88
 -4فيال عبد اللطيف مهد الفنون الجميلة في الجزائر:
تنس

إىل عائلة عبد اللطيف اليت اشتهرت يف القرف 18ـ خبلؿ العهد العثماين

بالثروة واجلاه والسياسة واألدب وفيها الوزراء والقراة ،اختذىا الفرنسيوف ورشة لفن الرسم
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والنحت والتصوير منذ فاتح ىذا القرف ،وقد أصبحت مدرسة فنية دتثل الفن اجلزائري بأدوات
فرنسية.
استقبلت ادلدرسة فنانُت فرنسيُت فمنهم من أتوىا أحرارا ،وآخروف مبعوثُت يف مهمات
كانت ترسلهم احلكومة دلدة سنتُت ،وخبلؿ عهد احلاكم العاـ شارؿ جونار Charles
 )1911-1903 (Jonnartحاوؿ تطبيق نظريتو السياسية وادلتمثلة يف أف تظل اجلزائر
فرنسية مع احملافظة على شخصيتها التقليدية ،فاستطاع يف عهده تطبيق ىذه النظرية يف رلاؿ
الفنوف ،وخاصة الًتكيز على ىذه التحفة ادلعمارية اخلبلبة .تبٌت جونار سنة  1907فكرة
استغبلؿ ىذا ادلعلم الفٍت ،فدعا كل ادلوىوبُت الناشئُت يف الفن بباريس ليحلوا باجلزائر
ويستفيدوا من أجوائها وطبيعتها ،فاستحدث مشروع إيواء ىؤالء الفنانُت على أساس
ادلسابقة والفائزوف يرسلوف على نفقة الدولة دلدة سنتُت غَت ملزمُت بأداء أية خدمة ،وترت
عن ىذا االستغبلؿ آثار اجيابية يف وضع اللبنة األوىل للممارسات التشكيلية يف اجلزائر
والعمل على تأسيس حركة فنية تشكيلية حقيقية (سعد اهلل ،2005 ،صفحة ،382
.)383
تداوؿ على فيبل عبد اللطيف عدد من الفنانُت اكتسبوا شهرة حبكم إنتاجهم
اإلبداعي والغري على الذوؽ الفرنسي ،وشاركوا يف معارض فنية وبيعت لوحاهتم بأذتاف
غالية ،ومن بينها لوحات الفناف نواريو " والدة يف الصحراء" و"أغنية الناي" و"يامسُت
الساحل" وغَتىا من ادلناظر الطبيعية اجلزائرية .أما يف رلاؿ التصوير صلد شارؿ دو فريسن
الذي اكتشف موىبتو يف الغناء ،وحصل ديبوا على جائزة سنة  1927من خبلؿ لوحتو "
امرأة من اذلقار" ،ومن النحاتُت صلد جورج بيقي الذي ضلت دتثاؿ "عريب يتوضأ" وحتصل هبا
على جائزة كارى سنة  ،1924وأيرا بينو الذي ضلت " عريب يصلي" (عزوز و خالدي،
 ،2018صفحة .)59
استمرت فيبل عبد اللطيف يف مهمتها خبلؿ عهد جونار ،إال بعض االختبلؼ
الذي حدث يف عهد السيد جوف أالزار (  )1960 -1887الذي غَت من تسميتها إىل
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فيبل مديشي اجلزائرية وأسس ذلا إدارة .وعموما فالفيبل كاف ذلا تأثَت كبَت يف األوساط الفنية،
حىت أصبحت بعض اجلمعيات مرتبطة هبا ،ومن الذين اشتهروا وخترجوا من ىذه الفيبل نذكر
ألبَت ماركي صاح لوحات " مرسى اجلزائر " و" مرسى جباية" ،وكذلك ىنري ماتيس
 )1954 -1869 ( Henri Matisseالذي وضع دلسات فنية مؤثرة بلوحاتو الغريبة،
ومن النحاتُت صلد جورج ىيلار  Georges Hilbertوبوؿ بيلماندوPaul Belmondo
وغَتمها). (Bué, 2000, pp. 47-50
 -5معارض الفنون اإلسالمية:

ومن األشياء اليت اىتم هبا الفرنسيوف ىي إقامة ادلعارض ما ابدعوه يف رلاؿ الفنوف،

وعمت الظاىرة
إذ فتحوا معرض باريس للفن اإلسبلمي سنة  ،1903وآخر سنة ّ ،1912
لتشمل مدينيت وىراف وقسنطينة ،فكاف ذلا صدى كبَت .ومبناسبة انعقاد مؤدتر ادلستشرقُت
الرابع عشر يف اجلزائر سنة  ،1905افتتح ادلعرض يف ادلدرسة العربية الفرنسية بالعاصمة
ومسي مبعرض الفنوف اإلسبلمية ،عُرضت فيو حتف نادرة من أسلحة وسروج ومطروزات
ُ
ألشهر العائبلت العريقة ،مثل الفكوف ،وعلي باي (بوعكاز) ،واحلاج األخرر ،وبن قلفاط،
وابن مرابط (سعد اهلل ،2005 ،صفحة .)387،386
واستمر إقاـ ىذه اللقاءات الفنية كلما سنحت الفرصة بذلك ،فأقيم معرض سنة
 1924يف ادلدرسة الثعالبية عرؼ بالفن األىلي ،الذي عرض فيو ادلصحف الشريف الرخم
كتحفة فنية رائعة ،باإلضافة إىل عرض ثبلثة طباع من الفنوف احلررية والاربرية والصحراوية،
ومبناسبة االحتفاؿ ادلئوي باالحتبلؿ أقيم معرض ضخم سنة  1930الذي شارؾ فيو
اجلزائريُت أمثاؿ عمر راسم (  )1959 -1884الذي ارتبط امسو بالفن األصيل وفرض
نفسو على الساحة الفنية (ناصر ،2015 ،صفحة .)52
ومنذ سنة  1923نبهت ماري بوجيجا  M.Bugejaالسلطات بررورة إنشاء
متحف للفن اإلسبلمي يف اجلزائر على غرار ماىو موجود بالقاىرة ،لتفادي عملية االختبلس
وإنقاذ اآلثار اإلسبلمية ،وذ ّكرت جبهود السيدتُت لوس أليكس  Luce Allixوابن عابن
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- Ben Abenفيما بعد -مبسامهتهما يف إحياء الًتاث الفٍت اإلسبلمي من خبلؿ فتح
ورشات لتطوير الصناعات التقليدية اجلزائرية حبيث شاركت فيها لوس يف ادلعارض الفرنسية
والدولية الذي حاز شهرة عادلية (سعد اهلل ،2005 ،صفحة .)119 ،118
 -6اآلثار اإلسالمية:

اىتم الفرنسيوف باآلثار اإلسبلمية إال يف حكم شارؿ جونار ،الذي أعاد إحياء

الًتاث اإلسبلمي بعد أف كاف اىتمامهم منصبا باآلثار الرومانية ،ففي العاصمة وحدىا كاف
ىناؾ  122مسجدا بقي منها أربعة ،ىدمت  66مسجدا ،بعد أف كانت قبل االحتبلؿ
منارة العلم والدين .وصف ألبَت باللو "اجلامع اجلديد"( أنظر التعليق رقم  )02بادلعلم اجلميل
والرشيق جلمالو وغناه من حيث األوقاؼ (سعد اهلل ،2005 ،صفحة .)392
وعموما الحظ ألبَت باللو من خبلؿ دراستو للمعامل اإلسبلمية أف الفن اإلسبلمي ذا
طابع أندلسي موحد من القاىرة إىل األندلس مرورا بتلمساف وفاس مع نوع من التعديل وقع
كل حس تأثَتاتو احمللية (باللو ،1905 ،الصفحات .)401-380
يف الزخرفة ّ
مهما يكن من أمر فإف اآلثار اإلسبلمية تعرضت إىل اإلمهاؿ ويف بعض األحياف إىل
اذلدـ والتحويل إىل معامل مغايرة ،إال يف عهد شارؿ جونار الذي اصدر قرارا سنة 1905
حيمي من خبللو تلك اآلثار مع احملافظة عليها ،منها ضريح حسن باشا بن علي ،وضريح
األمَتة يف احلديقة اجملاورة لسيدي عبد الرزتن الثعاليب بالعاصمة وغَتمها.
ورغم حتامل بعض الفرنسيُت على الفن اإلسبلمي واعتاروه منافسا لفرنسا ،فقد اعتاره
البعض اآلخر ُمهما وباألخص ادلعامل األثرية دلدينة تلمساف دلا ذلا من قيمة معمارية ،حبيث
قاـ األخواف جورج وولياـ مارسيو بدراسة مستفيرة نشرت يف اجمللة اإلفريقية عن ادلعامل
األثرية دلدينة تلمساف سنة Les Monuments Arabes de Tlemcen 1903

(مارسيو ،1903 ،صفحة  ،)111تعتار دراسة فنية معمارية متنوعة قيّمة تعكس احلالة
العامة لتلمساف ،مث طُبعت يف كتاب جاء يف مقدمتو على لساف مؤلفيو":مل تُسل أي مدينة
إسبلمية جزائرية من ادلداد ما أسالتو مدينة تلمساف ،فقد حظي تارخيها ونقوشها وآثارىا
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باىتماـ كثَت" (مارسي ،2011 ،صفحة  .)15ىذا باإلضافة إىل دراسات أخرى للمهتمُت
هبذا اجلان يف مناطق أخرى مثل قلعة بٍت زتاد وجامع سيدي عقبة.
 -7القصور والمباني الحضرية:

ىي األخرى أصبحت زلطة أنظار الفرنسيُت خاصة القصور ادلوجودة يف األحواش
الريفية اليت حتولت إىل أمبلؾ الدولة الفرنسية بعد االحتبلؿ ،ففي كتاب صدر سنة 1859

دلؤلفو ديتسوف واصفا قصر مصطفى باشا بالفن ادلعماري احلرري الرشيق جلمالو وفخامتو،
كما وصفو أيرا بَت بروجر Berbruggerولوصور وويلد  Lessor et Weldوروزي
 Rozetودوبَتيز Dopirezوغَتىم مبا حيملو من رتاؿ يف الفن ادلعماري بأدؽ األوصاؼ
يف مبانيو ،ومن ادلعامل ادلخلدة للتاريخ أنو ُوجد مبدخل الباب الرئيسي للقصر لوحا من احلجر
كتبت عليو أبيات شعرية باللغة العثمانية شلا جاء فيها " :جاء مصطفى باشا إىل اجلزائر
وقاؿ :ألبٍت ىنا مقر الديواف ،إف ىذا ادلقر يكوف حصنا حصينا للجيش كما يبقى امسي
سللدا ،ألف عمر الدولة ال بد من أف يطوؿ( ."...خبلصي ،2007 ،صفحة ،168
.)169
والشيء ادلبلحظ الذي ش ّد انتباه الفنانُت والدارسُت للفن أف ما دييز األبنية
اإلسبلمية شيئُت اثنُت ،أوذلما عنايتهم بالسًت للداللة على الغَتة الشرقية واحلرمة اليت اتسم
هبا اجلزائريوف ،وثاهنما الذوؽ السليم يف البناء ،وىذا يدؿ على األسلوب الذي كاف شائعا يف
كل األبنية احلررية باجلزائر.
وأثناء االحتبلؿ الفرنسي للجزائر تعرضت القصور وادلباين إىل التخري واذلدـ،
والغري يف األمر أف أحد الكتاب الفرنسيُت ذكر بأف األوروبيُت عندما استولوا عليها
أنقذوىا من أيادي التخري  ،وىناؾ من أعاد ترميمها كما فعل ادلهندس اإلصلليزي بوكناؿ يف
مدينة اجلزائر (سعد اهلل ،2005 ،صفحة .)403 ،402
ومن القصور اليت ش ّدت انتباه الفرنسيُت قصر أزتد باي بقسنطينة كنموذج للفن
ادلعماري األصيل ،الذي رتع بُت الفن األندلسي وادلغاريب والًتكي وااليطايل ،والذي حظي
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بدراسات ومبلحظات قيمة جلمالو وانسجامو ،إذ وصفو الفنانوف ادلعماريوف بالتحفة الفنية،
أشاد بو كل من ىوراس فَتنيو الذي اعتاره حتفة وع ّده حلماً من األحبلـ الشرقية ،وأما

ديتسوف اع تاره رمز احلياة اإلسبلمية ،كما وصفو أيرا أوغسطُت بَتؾ بإعجاب كبَت ،والواقع
خص القصر بدراسة مفصلة بعد منتصف القرف 19ـ (سعد اهلل،2005 ،
أف شارؿ فَتو ّ
صفحة .)406 ،405
 -8المتاحــف:

اىتم الفرنسيوف هبذا النوع من اآلثار اإلسبلمية سيما يف أواخر القرف 19ـ وخاصة
يف عهد احلاكم العاـ جوؿ كامبوف (  ،)1897-1891ففي ديسمار  1892أنشئ بقرار

وزاري متحف اآلثار اجلزائرية القددية الذي يعتار من أقدـ ادلتاحف يف اجلزائر ،ودشن رمسيا
سنة  ،1897ومنذ تأسيسو عرؼ ادلتحف رغم زلافظتو على وظيفتو بعدة أمساء منها
"متحف اآلثار اجلزائرية"" ،ادلتحف اجلزائري لآلثار القددية والفنوف اإلسبلمية"" ،متحف
ستيفاف قزاؿ" -نسبة ألحد أشهر علماء اآلثار الفرنسيُت" ،-ادلتحف القومي لآلثار"،
و"ادلتحف الوطٍت لآلثار القددية" (مالكي ،2009-2008 ،صفحة .)84
ويف عهد شارؿ جونار مت تصنيف اآلثار والبنايات اليت تعتار معامل أثرية ،وحتديد
األشياء التارخيية واحلفريات ،ويف  1927خصصت مصلحة اآلثار القددية -والذي كاف
مديرىا ألارتيٍت -ميزانية للحفريات وصيانة اآلثار واسًتجاعها ،كما خصصت منحا
للدراسات األثرية.
كما نشطت اجلمعيات يف إطار رتع اآلثار وتكوين ادلتاحف وختصيص وسائل احلفظ
والصيانة ،فتم رتع لوحات عديدة من رسم وتصوير الفنانُت ووضعتها يف قاعة البلدية ،ومن
ادلتاحف اذلامة يف ىذا اجملاؿ صلد "متحف باردو" دلا قبل التاريخ ( انظر التعليق رقم .)03
ومتحف الفنوف اجلميلة اخلاص باآلثار الفنية الفرنسية ،الذي أنشأىا السيد أالزار وكاف ىو
مديرىا ،كانت ترم فنوف الرسامُت االستشراقيُت من دتاثيل ومنحوتات ،وأيرا متحف
التاريخ العسكري بالعاصمة (القصبة) الذي كاف يرم أسلحة جزائرية وصور ومبلبس
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وغَتىا ،ىذا باإلضافة إىل ادلتاحف اجلهوية بقسنطينة ووىراف (سعد اهلل،2005 ،
الصفحات .)406 -399
خاتمــة:

ما تقدـ ذكره يف ىذه الدراسة نظرة الغرب للشرؽ من خبلؿ اىتماـ الفرنسيُت من
فنانُت ومستشرقُت وأدباء باجلزائر أمنوذجا ،وما احتوتو اجلزائر من خبايا وأسرار جعلت فرنسا

االستعمارية تنبهر هبا فتأثّر فنانوىا ومستشرقوىا أديا تأثَت ،وبعد استعراضنا ذلذا ادلوضوع
توصلنا إىل النتائج التالية:
 أف فرنسا يف استعمارىا راىنت على مستشرقيها ودورىم بقدر ما راىنت علىجيوشها ،بل كاف مستشرقوىا يف طليعة جيوشها يقودوهنا ويرافقوف زتبلهتا ،مقدمُت ذلا
اخلدمات واخلارات وادلعلومات الررورية.
 أف احلملة الفرنسية على اجلزائر تصادفت مع ظهور احلركة الرومانسية يف أوروباعموما وفرنسا خصوصا ،كاف سحر الشرؽ وادلتمثل يف اجلزائر فرصة لتحقيق أحبلمهم
والتعبَت عما خيلج يف نفوسهم ،فلجأ الفنانوف إىل الرسم والنحت فأطلقوا العناف خلياذلم يف
رسم لوحات فنية رتيلة متأثرين يف ذلك بطبيعة اجلزائر وصحاريها ،فأصبحت اجلزائر حقل
جتارب للعديد من النشاطات الفنية ،وبالتايل فمجيء الفنانُت إىل اجلزائر يف بداية األمر كاف
تغَت يف مرحلتو الثانية مع وجود فيبل عبد اللطيف كمدرسة
بطريقة حرة منذ االحتبلؿ ،مث ّ
ومعلم فٍت يف عهد جونار ،الذي أرادىا أف تظل اجلزائر فرنسية ولكن زلافظة على
شخصيتها التقليدية.
 كما يعتار تدخل فرنسا يف اجلزائر لتوجيو الفنوف الشعبية وجعلها يف خدمة االقتصاداالستعماري والذوؽ الفرنسي ،وما أنشأه الفرنسيوف من مراكز نسائية للطرز وغَته ذريعة
للتأثَت على ادلرأة اجلزائرية ادلسلمة خاصة واألسرة عامة.
كانت جتربة فرنسا يف الشرؽ وخاصة يف اجلزائر متميزة عن بقية الدوؿ األوروبية،وذلك لعوامل تارخيية وجغرافية خاصة هبا ،فقد حاولت احتواء الشرؽ عسكريا ودينيا وثقافيا.
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الشروحات والتعليقات: التعليق رقم  :11االستشراؽ يف جوىره ىو اىتماـ بالغ مبفاىيم الشرؽ والتعمق يف دراستو والكشفعن خباياه ،وىو قدمي ولكنو مل يتبلور معرفيا إال يف القروف الوسطى ،وظهرت اللفظة ألوؿ مرة باالصلليزية
سنة  ،1779مث بالفرنسية سنة  ،1799قبل تبٍت األكادديية الفرنسية لبلستشراؽ سنة .1838

 -التعليق رقم  :12يقع ادلسجد اجلديد حاليا بساحة الشهداء باجلزائر العاصمة وىو زلاذي للجامع

الكبَت.

 -التعليق رقم  :13يعود بناءه إىل القرف 18ـ ،عرفت الفيبل من سنة  1830عدة مبلّؾ ،مث انتقلت

وحولت سنة  1930إىل متحف دلا قبل التاريخ ،ويف سنة 1985
سنة  1926إىل األمبلؾ العموميةّ ،
صنّف الباردو اىل معلم تارخيي ،حيتوي على رلموعات ىامة دتثل سلتلف الفًتات التارخيية.

 -المراجع :

 .1أبو القاسم ،سعد اهلل .)2005( .أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر (ط  ،1اجمللد  .)4بَتوت،
لبناف :دار الغرب االسبلمي.
أبو القاسم ،سعد اهلل .)2005( .أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر (ط  ،1اجمللد ج .)5بَتوت،
.2
لبناف :دار الغرب االسبلمي.
أبو القاسم ،سعد اهلل .)2005( .أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر (اجمللد  .)1بَتوت ،لبناف :دار
.3
الغرب االسبلمي.
 .4أبو القاسم ،سعد اهلل .)2005( .احلركة الوطنية اجلزائرية (طبعة خاصة ،اجمللد  .)1اجلزائر :عامل
ادلعرفة للنشر والتوزيع.
 .5أبو القاسم ،سعد اهلل .)2005( .تاريخ اجلزائر الثقايف ( 1954 -1830ط ،2اجمللد .)8
بَتوت ،لبناف :دار الغرب االسبلمي.
.6

ألبَت ،باللو .)1905( .الفن االسبلمي يف اجلزائر .اجمللة اإلفريقية  ،ج .49

.7
ادلنابع.

الطي  ،بن ابراىيم .)2004( .االستشراؽ الفرنسي تعدد مهامو خاصة يف اجلزائر .اجلزائر ،دار
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 .8بعلي ،حفناوي .)2016( .صحراء اجلزائر الكارى يف الرحبلت وظبلؿ اللوحات ويف الكتابات
الغربية .اجلزائر :دروب للنشر والتوزيع.
 .9بنعمر ،عزوز ،و زلمد ،خالدي .)2018( .االستشراؽ الفرنسي وأثره يف نشأة الفن التشكيلي
اجلزائري .رللة رتاليات (ع.)5/
.10

جورج وولياـ ،مارسيو .)1903( .ادلعامل العربية لتلمساف .اجمللة اإلفريقية .

 .11زوىَت ،مالكي .)2009-2008( .مكتبات ادلتاحف الوطنية اجلزائرية .شهادة ادلاجستَت،
قسم علم ادلكتبات ،كلية العلوـ االنسانية واحلرارة االسبلمية ،جامعة وىراف.
 .12زينات ،بيطار( .جانفي .)1992 ,االستشراؽ يف الفن الرومانسي الفرنسي .عامل ادلعرفة
(ع.)157/
 .13سيد علي ،أزتد مسعود( .جواف .)2019 ,االستشراؽ االنثروبولوجي الفرنسي يف اجلزائر
وارتباطو بالتنصَت.رللة قرايا تارخيية (ع.)2/
 .14شارؿ أندري ،جولياف .)2008( .تاريخ اجلزائر ادلعاصر ،الغزو وبدايات االحتبلؿ -1827
( 1871ط  .)1اجلزائر :دار األمة.
 .15عبده علي ،عرفة .)2003( .فرومنتاف يف صحاري الشرؽ .رللة العريب.
.16

علي ،خبلصي .)2007( .قصبة مدينة اجلزائر (ط ،1ج  .)1اجلزائر :دار احلرارة.

 .17زلمد ،ناصر .)2015( .شخصيات جزائرية (طبعة خاصة ،اجمللد  .)2اجلزائر :عامل ادلعرفة
للنشر والتوزيع.
 .18زلمود ،عبليل .)2014( .وصف ادلركز العسكري باجللفة من خبلؿ كتاب " صيف يف
الصحراء" للكات أوجُت فرومنتاف .رللة أنسة للبحوث والدراسات (العدد .)10
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 .19مصطفى ،لشرؼ .)2007( .أعبلـ ومعامل ،مآثر عن جزائر منسية( .أزتد بن زلمد بكلي،
ادلًترتوف) اجلزائر :دار القصبة.
.20

منَت ،هبادي .)2002( .االستشراؽ والعودلة الثقافية .اجلزائر :دار الغرب للنشر والتوزيع.

 .21وليم وجورج ،مارسي .)2011( .ادلعامل األثرية العربية دلدينة تلمساف (ط ( .)1مراد بلعيد ،و
آخروف ،ادلًترتوف) اجلزائر :شركة اآلصالة للنشر والتوزيع.
22. Bué, M. V. (2000). Alger et ses Peintres 1830- 1960.
Paris: Paris Méditerraée.
23. Dorbani, M.(2002). Les prémices de la peinture de la
modernité et contemporaine en Algerie. Horizons Maghrébins- le
droit de la mémoire. ( N 47).
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