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مجلـة النص

جمالية الفكر الفني المعاصر في الحفاظ على الموروث ال شعبي و الثقافي بالجزائر
The esthetic of contemporary artistic thought in preserving the popular
*heritage and Culture in Algeria
ا .تريكي حمزة
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ملخص:
إن العالقةةة م ةةا ب ةةين الشن ةةةن التر ةةمي ية ةالتة ةراا م ةةن من ةةم ال; ةةايا الر ةةائعة منة ة ال; ةةدم
ةاألمةةر المدم ةةد من ل تة ةراا التةةاريي ةالز; ةةال ب ةةالجزائر الممان ةةة الرليعةةة ع ة ة نح ةةة المج ةةا
األيةةرو ة لةةا لم ةةا لألةةا مةةن األز ةةر البةةالل ل ة تةاع ةةا األجيةةاا ةالحشةةا ع ة ة الألةي ةة الةطني ةةة
ةترسةي مبادئألةةا لاجيةةاا النارةةئة ،ةنةة األمةةر ال ة ا تعةةاط معةب المزيةةر مةةن المبةةدعين ع ة
غةرار الشنةانين الترةمي يين الة ين لعبةةا دة ار نامةا لة إيعةاا جم ةة مةن المرةاند اليةميةة لامةة
الجزائرية قديما من يالا معمالألم المتنةعة.
كلمات مفتاحية :التراا ،الألةية ،الشنةن البعرية ،المجتمع الجزائرا ،الشنةن الرعبية.
Abstract: The relationship between fine art and heritage is one of the

most important issues of ancient times. It is certain that Algeria's
historical and cultural heritage is of great importance to other fields
because of its profound impact on the continuity of generations, the
preservation of national identity and the consolidation of its principles
for the younger generations. Who played an important role in
conveying a variety of daily scenes of the Algerian nation through
their diverse works.
Societyـ ;Keywords: Heritage; Identity; Visual Arts Algerian; keywords
Folklore.

تريكي محزة

 .1مقدمة:
يرألد العالم المعاعر تطة ار م حة ا ل رت الميادين الت تتع ق تم ألراتألا ياعة
بما ما لب عالقة بالمجتمعا

ةم;ةما

ناما ل بناء ة المحال ة ع

مرماا الح ا ةر اإلنسانية المتعاقبة ة الت حاةا من ياللألا

األلراد المحال ة برت الطرق ع
ل

حين مان ل شمر الشن

األجياا المتعاقبة ياعة ل

الألةية ة التأعيا ،ة ل;د لعب

مساسيا

الز;الة الشنية دة ار

التراا بميت ف منةاعب.
إيعاا نما ج من اإلرا الز;ال ال

الدةر البالل ل

ا التطةر التمنةلةج ة التحةا األيديةلةج

ال ا ترألده

األمم ،ة ل;د مان لميت ف الشنانين الجزائريين األزر المحسةس ل إبراز منماط متعددة من
مةجب المةرةا الز;ال ال ا تناةلةه بأرماا عدة.

ةمما

ةالتاريي بالج زائر دة ار ناما ل

را ليب من ل مةرةا الز;ال

إزراء الساحة الشنية ةالح ارية عبر الزمن ،ةبمناطق عدة ل بالدنا ةنة ما رما
تالحما ل يما بين المجتمعا

المح ية من يالا عديد الردو ةال;يم الح ا رية،

ةم ا بينألا ةبين المجتمعا

ترما لنا امرة ح ارية من

يالا المنتجا

الت

األيرو ةن

ال اتية ل شنان من مةرةا مادا ة

الحياتية باإل الة إل

ميزةن اليب ار

مادا ةالنابع من تجاربب

الممتسبة ياعة ل

ا الدعم ال;ةا

ال ا تةلره الشنةن البعرية المعاعرة ،ةنة ما ممننا من امتساب إرا ت;ن
ةتراا زرا امتسب بالممارسة عبر األجياا.
ل

حين ان التأما ل

الحدازيين ة المعاعرين ع
مبدم الحشا ع

ميت ف المنتةجا

الشنية يحي نا ال

مدو انتمام الشنانين

ايتالف مدارسألم ة منانجألم بتجسيد ال;يم الز;الية ة ترسي

مةجب المةرةا الز;ال ياعة ل
24

ا التيا ار

الشنية المعاعرة ة الت

عنوان املقال...............................:

تت;يد غالبيتألا بالنسق المالسيم المعتاد با تنطةا
ال تناةا اإلرمالية اآلتية ل دراستنا ناتب ة الت مان

من ن رية الشن ل شن ة نة ما دلع بنا
ماآلت :

 إل م ا مدو سانم لمر الشنان الجزائرا ل ترسي ة الحشا عة ما ن اإلجراءا

مةجب المةرةا الز;ال ؟

الت اتبعألا ل الةعةا ال المت ; من يالا لمره ة مس ةبب؟

ننا مان من ال زةم التطرق ال جم ة من الشر يا
طري;ة تناةلب ة الت مان

ة الت

تحيط بالمة ةع ة

ماآلت :

 -ةجةد عالقة عري;ة ما بين الشنان ة بيئتب ة مجتمعب ياعة ل

ا ا حتالا الشرنس

ساب;ا ل جزائر.
 تشاعا العديد من الشنانين ل انتاجاتألم ة ملمارنم ة ما الم;ةما

لا من بعض المتابا

المجتمع المرتبطة مساسا باإلرا الز;ال ل مجتمع الجزائرا.

 تمسا لئة مبيرة من الترمي يين ياعة بمةا يع لألا عالقة بالتراا ة ما العالقا

مع

لا من

ز;الية دايا المجتمع الةاحد.

 أهداف البحث:يحاةا البحا الةعةا إل األنداف التالية:
 -تناةا بعض التجارب الشنية الساب;ة ل تنمية الشمر الشن

المعاعر من يالا التطرق

إليألا؛
 التطرق ال منم التجارب الشنية الت جسدالرعب المح

ل انتاجاتألا الشنية ميت ف م;ةما

التراا

ة المةرةا الز;ال ؛

 -تس يط ال ةء ع

الجانب المنس

لمبار الترمي يين ال ين حاةلةا تةزيق بعض منماط

المةرةا الرعب ة الز;ال ل معمالألم.
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تريكي محزة

ل حين ارتأينا من ت;نية الدراسة يجب من تي ع لجمع ما بين منألجين" :السيميائ "
ة "التاريي " لإلحاطة ممزر بالمة ةع ة اإللمام بب ن ار لطبيعتب.
 .2بين التراث والهوية :
إن الحديا عن التراث دائما ما يجرنا إل ت ا العالقة األزلية ليما بينب ةبين الهوية
ةن

العالقة المنسجمة ،فالهوية لاتحة التراا ةمساسألا

إل ةجةد مي شا

ةآزار تمزا ميت ف األدةا

يتم بدةنألا ،ةقد مرار الدارسةن

ال;ديمة المستيدمة ل

الحياة البدائية من

طرف اإلنسان ال;ديم ةنة ما يجسد ا نتمام البالل بترازب.
ةما

ييش ع ينا من لما ممة ي

ترازألا الميت ف ةالمتةارا مبا عن جد ةال ا

يجسد ت عاما اإلنسان مع بيئتب ةمجتمعب ل لت ار

زمنية متعاقبة ،ةةرد ل معجم الرائد من

"التراث " نة ما يستغا من عادا ةت;اليد ةع ةم ةلنةن ةنحةنا من جيا إل جيا.
مما ل المفهوم الشامل للتراث لألة ما ما ي شب الس ف ل ي ف من ممةر مادية مة
معنةية ع

ايتالف منةاعألا ،ما منب ما نتاج فكري وحضاري متةارا دايا األمة الةاحدة

سةاء ممان إنتاجا ع ميا مم مدبيا مة لنيا ةنة مرتمز ع

بدم المتابة ة ابتمار مس ةب

التعبير.

1

والتراث ين;سم إل

بد من اإللمام بألا ل ةعةا إل

زالزة مقسام نامة

ةتح;يق الغاية من الحشا ع يألا معاما يساعد ل الحشا ع
نجد من التراث االجتماعي قد تربع ع

العادا

م امينألا

تاري األمة.
الياعة بالمجتمع الجزائري

المحال  ،ةنة التراا ال ا يت من جا ال;يم ا جتماعية من عادا

ةت;اليد ةس ةميا

 -1محمد سليمان حسين  ،التراث العربي اإلسالمي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1988 ،ص .13
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عنوان املقال...............................:

لطالما ت;يد بألا الشرد دايا المجتمع ،ةن نتاج الت;يد بمبادئ متةارزة ع بر األجياا الت
تيرج عن نألج اإلسالف ةن

الت

تألدف إل

المحال ة ةا حترام المتبادا لالراد ليما

بينألم.
ةيأت التراث الفكري ل المرتبة الزانية ممةنا من جم ة اآلراء ةاأللمار الت ساير
الحياة اليةمية لالراد الساب;ين من ع ماء ةمتاب ةرعراء ،ةحت ملراد بسطاء ةنيص بال مر
ننا منا البادية ياعة ما تع ق بجانب الشعر الملحون ،ةال ا مي الممانة الرليعة ل ةقتنا
الحال لما لم ماتب ةمعانيب من الترابب ةالتطابق ل محيان عدة مع الةاقع المعاش.
تجدر اإلرارة ننا إل التناسق ليما بين الم ما
ل;د استيدم

اآل

النشيية باإل الة إل مزي تألا اإلي;اعية ل التعبير عن التييال

ةالحب ةاألحزان تارة ميرو ،ةع
تناغم مع اآل

ةالمةسي; ةعزلة المناطق الجب ية،

المستيدمة ع

الرغم من عدم الع;ا الجيد ل م ما

تا ةر

إ من المعان

بساطاتألا.

2

ةيممن ال;ةا من األحكام واألمثال الشعبية قد سانم

بطري;ة غير مباررة ل تنرئة

الجيا الحا ر ةم ا تأل يب ةقب ،ةالحد ل مزير من األحيان من الس ةميا

الغير مرغةب

ليألا دايا المجتمع لتمةن بمزابة الرادع الشمرا لالنحالا األيالق لدو لئة مبي ةر من األسر
ةتح;يق مبدم ا حترام.
مما زالزا لنجد التراث المادي ةال ا ين;سم إل ر;ين نامين ،ةيتمزا األةا ل اآلثار
المنقولة بعشة عامة من ميطةطا
ةليار ةنسيج..إل  ،ةالت

سانم

ةمنحةتا
بدةرنا ل

ة العناعا
الحشا

ع

الت; يدية الميت شة من ح
الطابع التاريخي والحضاري

 -2سعد هللا أبو القاسم  ،ت ايي الجزائ ر الاق ا ي ،داي ال رس اإلس المي ،بيربت ـ لب ان,ج  ،5ط ،1998 ،1ص
.445
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ل ممارسا

الرعبية الساب;ة ةالت تعد ل ةقتنا الحال مرنان ست;دام السياح ةالدلع بعج ة

التنمية إل آلاق مةسع ةمنب تنمية ا قتعاد الةطن .
بالنسبة ل رق الزان ليتجسد لنا من يالا اآلثار الثابتة مالمبان األزرية الت ي شتألا
الح ا ار

المتعاقبة دايا الةطن ،ع

غرار الح ارة الرةمانية ةالبيزنطية ةم ا اآلزار

الشاطمية ياعة لما ت منتب من حشريا
ةالت جاء

ةمي شا

لشنةن ترمي ية مبرو مالعمارة ةالنح

بغاية الرةعة ل التشكيل ممز ة ب لا ععةرنا.

الر ء المالح ننا منب مان لزاما ع
األةا ةالزان

لما لألما من قيمة لاع ة ل

اليارجية ةن ا

الةعية من تألتم ةتطةر مال الجزئين

الجألا

الجذب السياحي ،سةاء السياحة الداي ية مم

يتح;ق إ با ستغالا األمزا لةسائا السمع

ا نشتاح اإلعالم المبير ال ا ترألده الجزائر ل السنةا
بالعةدة إل
الترمي ية الت

بعرا ياعة ل

األيي ةر .

الحديا عن التراث المنقول لالبد من التعرف ع

انبزق منألا ن ا ال;سم ةالت سانم

ا

ة زال

تسانم ل

جةانب الممارسا
تطةره ةنمةه عبر

الزمن ،ياعة بعد لترة ا ست;الا حيا رألد الميدان الشن ا نشتاح المبير ع

الموروث

المحلي ال ا يعتبر كتراث إنساني معيا يجسد تع ق المجتمع الجزائري بتارييب ةنةيتب .
ةبعشة الفنون التقليدية جم ة الممارسا

النشعية الت ت;ةم ع

لإلنسان مرتبطا بما تع ق بحياتب اليةمية ل;د لعب
ميت ف الترميال

الشنية ةنة ما يبدة ج يا ل

المرأة الجزائرية دة ار بار از من يالا
صناعة الفخار والنسيج ةا رتغاا ع

الزراب ال;ديمة ،ياعة ل لترة ا ستعمار مين عمد
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مبدم اإلنتاج النشع

سيدا

لرنسا إل لتح مدارس عبر

عنوان املقال...............................:

لعنع الةسائد ة المطرة از

مالة ال;طر الةطن

الترمية ةالمغربية ياعة ،ةنة ما تبرزه

"مدرسة الجزائر  "1909ةالت منرأتألا السيدة " قيتشيا".

3

لعا ا ستعمار الشرنس قد لعب دة ار غير مبارر ل رق بعض الصناعات التقليدية
والحرف ن ار لالنغالق الداي
ةالمدارر ،ةالت

جاء

مردة لعا إزاء األة اع ا جتماعية ال;انرة آن اا حيا انترر

اللباس التقليدي ممزال ل
حا رة ع

ميت ف المنسةجا

النشعية الت

مبدع ليألا مجدادنا ة زال

الرغم من التطةر األنزرةبةلةج ل مجتمع الجزائرا.

ل ت مير ل;د مان
اجتماع

ال ا عرلتب الجزائر ياعة الصناعات اليدوية ل

ال;رو

الياما

مح ية مزا الش ة ةالنحاس بر;يب ة لا إل شاء طابع

حةا طبيعة المناطق الميت شة لما تزير بب من منةز ةمعادن ،باإل الة إل

ا نتمام

بترميا النحاس ال ا عرف ع يتا ةاسعا لدو منال

مدينة قسنطينة ياعة

ةت مسان ةالجزائر العاعمة ،لتستيدم المحابس ةاألباريق العحراةية جنبا إل
األواني الفخارية الميت شة ل زينة لتيرج ب لا عن ة يشتألا األةل  ،لمنألا ق
دايا البية ةالمحال
من ننا تتج

جنب مع

الممانة الالئ;ة

الميت شة.
لنا مبرز األمةر الت

ارتغا ع يألا مجدادنا ة ةا بةا ع

مدائألا

ةا نتمام بألا لتع نا ل مبأل ح ة لترما لترة تن; ية من جيا إل آير ةتبرز معالم نةية
جديدة لرعب متأعا ةمتج ر ةةجب التنبيب إل ا نتمام ةاإللمام بأل ا التراا قعد تح;يق
غاية الهوية الت

تتح;ق طبعا إ بالحشا ع

التراث طبعا.

 -3سعد هللا أبو القاسم ،تايي الجزائر الاقا ي ،داي ال رس اإلسالمي ،بي ربت ،لب ان،ج  ،3ط ،1998 ،1ص
.446
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ي;ةا "ابن رشد" ل متابب "تلخيص ما بعد الطبيعة"( :إن الألةية ت;اا بالترادف
ال ا يط ق ع

ل معن

مرت;ة من الألة ،مما ترتق اإلنسانية من

اسم المةجةد ،ةن

اإلنسان) ،ةنة ننا يتةالق مع ما جاء بب الشي سةف " أرسطو" لمشألةم الألةية مة ال اتية ع
اعتبار الألةية تمازال ل ر ء مع اتب ،ةيعط لنا "ابن خلدون" تعريشا مة ح ل ألةية حيا
ي;ةا ل

ن ا ليعةعية الر ء ن

م;دمتب الرأليرة( :لما ر ء طبيعة تيعب) ةع

انتشاء لةجةده ةنشيب.

4

ةتتج

لنا ننا من الهوية ن

ت ا اليعةعية المتع ;ة باألرياء ةالمرتبطة بألا

ارتباطا ةزي;ا عبر الزمن ةنةية ما ممة مامن ل
ع

ما ممة الحشا ع

ز;التألا ةترازألا المتوارث ،ل;د مان لزاما

ترازألا الميت ف ةالمتنةع لتحديد هوية المجتمع ال ا ينتسب إليألا

ةتح;يق التميز عن غيره من المجتمعا
سباق رت األمم ل حشا ع

األيرو لدو باق الب;اع ،ةنالح ل زمننا الحال

الموروث الثقافي واألدبي ياعة لما لب من األزر البالل ل

تحديد نةيتألا الياعة.
 .3الفنون البصرية المعاصرة كعامل تأصيل للفنون الشعبية:
إن الدارس لميدان الفنون البصرية المعاصرة سرعان ما يالح ا رتباط الةزيق بين
الفنون التشكيلية والفنون الجميلة ،لمن الالل
ةت من
ةالت

العديد من ال;يم الترمي ية ا

لالنتباه من الشنةن البعرية حة ل طياتألا

الد لة الةاسعة ع

حاةا الرسامةن تجسيدنا إلعطاء م مةن باطن

الباطن ال ا

نةية الرعب الجزائرا قديما
لتجاربهم التشكيلية ،ن ا البعد

يممن إ من يالا الةلةج ةالتعمق دايا ميان المجتمع الجزائري.

 - 4محمد أمين العالم ،حول مفهوم الهوية ،مجلة العربي ،العدد  ،2001/265ص  227ـ .228
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عنوان املقال...............................:

إ ا مان

الفنون الشعبية محد منم المحاةر ل

معا لإن الفن

الحا ر ةاآلت

التشكيلي ما نة إ طرف لاعا ل ن ه المحاةر البالغة غاية الألةية ،ةع

سبيا المزاا

سنتطرق إل عديد الفنانين التشكيليين ال ين مزبتةا من يالا ردانم الياعة ةجةد عالقا
محةرية ليما بين الرعب الجزائرا ةن العالقا
ةال;يم األيالقية ةالجمالية ،ةالت تةجب س ةميا
من ننا تةلد التنالس ل
الجزائرية ،ةما

الت يجمعألا ا الهوية ةم ا قيم ا نتماء
األلراد دايا المجتمع الةاحد.
مساليب التعبير الترمي

إيجاد مرق

عن تاري

األمة

يممن نسيانب من مة ةع الهوية والتراث لدو ممتنا لطالما مان مة ةع

المزير من الشنانين دايا ةيارج الةطن ةمن ننا سن;ةم ب;راءة لبعض اللوحات الفنية الت
حش

بما جاد بب تاريينا الز;ال من معماا تعبر عن نيبة الفرد الجزائري ةعراقة تارييب

ةتع ;ب بمنط;تب ةالحشا ع
ل;د عرل

الجزائر منح جديد ل

ةجب جديد ل شن الترمي
منرئ

ل

بدايا

موروثه الشعبي.

مط ع العررينيا

 1920ع

التشكيل يالا ال;رن العررين ل ألر إل الةاجألة
من يالا ميالد "مدرسة الفنون الجميلة" ةالت

ميد من ييرة الترمي يين ع

غرار ما من "عبد الحليم

همش" ة "ازواوي معمري" ةغيرنم.

5

مرة ار عند الشنان المبير " محمد تمام " ل زالزينيا
المست ألمة من تعاقب الحرما

األلشية الساب;ة ياعة ب ةحاتب

الشنية المتس س ة للموروث اإلسالمي من حياة مندلسية

ةمغربية ،ةم ا الشنان " محمد راسم " ال ا مان لب الدةر الشاعا ل الحشا ع

الموروث

5ـ إبراهيم م ردب ،،الحرك ة التك ليلية المعاة ري ي الجزائ ر ،المؤسس ة الوط ي ة لللت اس ،الجزائ ر،1988 ،
ص .08
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الثقافي اإلسالمي بالجزائر آن اا ياعة ما تع ق بجانب المنمنما
يالا معمالب الت جسد

الت

مبدع ليألا من

الم انر اليةمية ل محياء ال;عبة ةم ا تزاويق خطية وزخرفيه.

6

ليدسس "محمد راسم" (مدرسة الفنون الزخرفية والمنمنمات اإلسالمية) الت حما
مرع ألا الشنان "محمد تمام" ةال ا انتسب ليما بعد إل
بباريس سنة  ،1936ة يسألم مي ا ل

"المدرسة العليا للفنون الزخرفية"

تأسيس "االتحاد الوطني للفنون التشكيلية" سنة

 ،1967ةقد استطاع الشنان " ازميرلي محمد " من الةلةج إل قائمة مةائا الشنانين الترمي يين
الجزائريين سنة  1935من يالا تجسيده لميت ف المنا ر ل الجزائر ب ةحاتب الزانية .

7

ةسرعان ما انترر فكر الفن الجزائري ع
بعد ا ست;الا سنة  1964من يالا متابا

يد الشنان "محمد خدة" يالا مةا معرض
ل طياتألا معن جديد ل شن الجزائرا

حم

األعيا بمسانمة ما من " اسياخم " ةعديد الشنانين اآليرين ال ين سانمة ل
الم;ام بالمتحف الةطن

المعرض

ل شنةن الجمي ة ةنة ما ع ق ع يب آن اا الماتب "بوربون مراد" ة

ايرةن.
ل عام  1967برز جماعة أوشام ةالت
لنانين ع

مقام

مةل معار ألا ع

غرار مسلي و سعيداني ةآيرةن ععاميةن ليرم ةا زةبعة ل

ليرةجألم عن قاعدة استيدام الحاما ةاستبدالألم بأدةا

يد تسعة
تاري الشن

ميرو مالسجاد ةاألحجار والقطع

 - 6إبراهيم مردب ، ،مسيري الفن التكليلي ي الج زائر ،المؤسسة الوط ية لللتاس  ،الجزائر ، 1998 ،ص
.07
7- Khadda Mohamed, Mohamed racism miniaturiste Algérien, Alger, 1990, p 03.
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عنوان املقال...............................:

الفخارية الميت شة ،ة الت حم

رموزا زخرفية محلية ة أوشاما متناس;ة جنبا ال جنب مع

اليط العرب ،ةنة الر ء ال ا يعتبر مساب;ة ل تاري الفن التشكيلي الجزائري.

8

ق

المعرض ردةد ملعاا ميت شة ياعة من جانب بعض الشنانين لمن األميد من

ن ه الجماعة قد لر

نشسألا بتأزيرنا ع

الثقافة الجزائرية ةمحاربة ما تب; من الفكر

الفني االستعماري ةنة الر ء ال ا تطرق إليب "مسلي" مرد حةا إرمالية إيجاد المجمةعة.
ن ا اإلرماا ال ا ناعره مجمةعة من المدلشين إليعاا المع ةما

الالزمة لمناقرة

المة ةع ممزر ،ةن مر ع

سبيا المزاا الشنان ةالماتب "إبراهيم مردوخ" ال ا مسألم

مبحازب ل المرف عن ما

الفنون التشكيلية ل الجزائر ةم ا الدمتةر "أبو القاسم سعد

هللا" بمدلشب ال يم المةسةم بـتاريخ الجزائر الثقافي ال ا منار الجانب الم م ل الساحة
الفنية.
األعمال الفنية لعنف آير من المستررقين دة ار ل

ةبطري;ة ميرو لعب

العادات والتقاليد العحيحة ةال;يم الزابتة ل رعب الجزائرا ةن مر ع

إبراز

سبيا المزاا ما من

"ألفونس إتيان ديني" ة"أغست رينوار" ةمي ا "أوجين دوالكروا" ال ا مبدع ل عديد لةحاتب
الرةمانسية ع

غرار "لوحة نساء الجزائر" الت

الرةمانس اإللري; م الة إليألا عدة لةحا

تعتبر رائعة من رةائع الشن ا سترراق

تعف رحال

العيد ع

ألةر الجياد ةم ا

العادات والتقاليد في الجزائر.

9

8- M.Bouabellah, « la peinture par les mots », musée nationale des beaux art, alger, 1994, p 17.

 -9الصادق بخوش ،التدليس على الجمال ،المؤسسة الوط ية لالتص ال بال ك ر باإلا هاي ،الجزائ ر2002 ،م،
ص .28
33

تريكي محزة

مما الش ا المبير لش

إعطاء عةرة د لية ح;ة عن المجتمع الجزائرا مان

ل مستررق "نصر الدين دينيه" ال ا بعد إسالمب ةتأزره بالمجتمع الجزائري ةياعة الطبيعة
العحراةية اليالبة الت

است ألم منألا مةا يعب معمالب الت

ممنتب من احتالا نرم

المستررقين المحببين لدو المجتمع الجزائري ةالمنبة لدو الس طا
معمالب ال رةة ل
مي ا لةحا

ا ستعمارية ةب غ

مةاير ميامب ،ةن مر من معمالب الرائعة "سطوح األغواط" ،لةحة "الصالة"

عدة تعبر عن العادات والتقاليد ،ةن ال ةحا

الت معيد رسمألا مئا

الم ار

من طرف عديد الشنانين الععاميين ةاألماديميين لما لألا من د لة ياعة ل نشةس األلراد
ةالمجتمع.

10

 .4دور القيم التشكيلية في إثراء عملية التلقي و تأصيل الموروث الفني:
حم

الفنون الجميلة الغير يا عة ل;ةانين مدارس الشن الترمي

لما تحم ب من د

ةمرماا تتناةا مة ةعا

ةاحدة مة متعددة ل

نةعا من الج ب

معماا امتزج

ليألا

األلةان المتباينة ةاألرماا المنس;ة ةالغير منس;ة لمن بعدنا العشةا معطانا ياعية اإليحاء
ةن تجربة مان لألا األزر ع
لع دم ةجةد قنةا

المتلقي ةسط الساحة الشنية ،لمن ليس ع

جميع األععدة

ا تعاا المالية بين الشنان ةالمت ةق ةتا ةر ميرو ألسباب ميرو نعزيألا ل

رةف ياعة بالشنان مة بمة ةعاتب الت ترما محيانا مماليا

بالنسبة للمجتمع الجزائري

المعاصر.
لالشرق بين نتاجنا الشن ةباق األعماا الشنية ع

المستةو العالم نة لا الشرق

بين تجربة لنانينا ةتجربة لنانيألم ،ند ء ال ين نأل ةا من فكر المعاصرة بطري;ة مبنية ع

 -10إبراهيم مردب ،،مسيري الفن التكليلي بالجزائر ،ص .29
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عنوان املقال...............................:

ل سشة قائمة ع

مسس متينة بعيدة عن العراعا

ال ا غاب لاسف اليةم عن مجتمعنا ألسباب

اإليديةلةجية ل

ا لمر راق،ةنة األمر

تزاا مبألمة.

نم ا يرو المشاهد في الجزائر الشن الرعب ن ار لغياب الثقافة الفنية ،ةنة ما مدو
ل مزير من األحيان إل الشرا المزدةج ،لرا الشنان ل إيعاا رسالتب ةلرا المتلقي ل
ت ةق العمل الفني لا م ب دةن من يحاةا مال الطرلين ا جتألاد ةالةعةا إل المبتغ إ
ل حا

ياعة ارتبط

ل مع مألا بالطب;ة المز;شة مة المنرغ ين بح;ا الشنةن باإل الة

إل المألتمين.
ةما يممن قةلب ليما بين عالقة الفنون الشعبية بةاقع التجربة الجمالية المعاصرة ل
الشنةن الترمي ية بالجزائر منألا تندرج

من ا جتراحا

المعرلية المتيي ة ع

الرغم من قدم

تييا مرمب ل;يم
العالقة حيا ارت; الصورة ةالد لة محيانا من ةاقع الشنان لمن من
ً
ترمي ية ساب;ة المراد بألا مرارمة المت ةق تجربة الشنان ألن د لة اليط ةالرما ةال ةن ن
رميزة العما ال ا يعتبر معةرة متيي ة ل شنان لتعطيب دلعة لإلحساس بالتميز الجمالي.
ةنة األمر ال ا سيح;ق غاية التذوق من يالا انتباه عين المشاهد ةعدم لع ب
بين ةاقعب ةقيمة العمل الفني  ،ةن ا
العالما

يتح;ق إ

بيعةبة الشنان ة اتيتب ةم ا إدراج

المالئمة لتح;يق التواصل ،بررط من ترتما ع

القصدية التواصلية ةبأل ا تترما

لنا عالقة الداا بالمدلةا ةال;عد ،ةالت تبرز لنا جةنر العالمة ةنة الطرح ال ا ناع هر ما
من كرايس وبويسنس ،باإل الة إل مارتينيه.

11

 -11عب د هللا إب راهيم ب اخ ربن ،معر ة ارخ ر ،المرك ز الاق ا ي العرب ي ،ال داي البيء ا  /الم رس  ،ط،2
 ،1996ص .85
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ع
لأل

د

اعتبار السيميولوجيا ع م من ع ةم دراسة العالما
تتعدو ما نة منطة ةةةق إل

مة الرمةز ةما رابألألا من

مبعد من لا ةن;عد ننا الع ةم ال غةية ةغير

ال غةية ةنة ما ميده "فرديناند دي سوسير" ب مب ع م اإلرارة إل
ن

ما

الما ةمن ال سانيا

إ جزء منب ل;د مي البحا ل ميان الفن التشكيلي الجزائري سبيا التح يا البنيةا

بم;ارنة األرماا المت منة دايا ال ةحة الشنية مع الةعف الداي

ل نص لتح;يق التالحم

ليما بين األرماا ةالمدلةا السطح ةالعميق إلعطاء قراءة جيدة من يالا التن;ا من قيمة
أليرو.

12

والعملية التواصلية مة ما يعط ح ع يألا اليطاب البعرا يا عة إل

ستة

عناعر رئيسية حسب "رومان جاكبسون" ن  :المرسا ،ةالمرسا إليب ،الرسالة ،ال;ناة،
الرمز ،ةميي ار المرجع ةندلألا تب يل الرسالة من يالا إرا ار
بأيرو ع

ةد

ل تأزير بطري;ة مة

المتلقي ةنة األمر ال ا سيعط المشاهد الحماسة ل;راءة العما الشن بعمق

ةمحاةلة ا نشتاح ع

األبعاد التداةلية الت تح;ق ل مج ألا ال;عدية التةاع ية.

 .5خاتمة:
ل;د مان لزاما ع

المتعاطين مع الفنون الشعبية السع

إل ا حتماا بالشنانين

ةالن;اد ةالمرةر بالمعارض الشنية ةم ا التمعن ل ح;ةا الشنةن الجمي ة قعد ا طالع ع
ما ما نة جديد ل ميدان الشن لتج ير م مة التذوق الفني ةاليرةج من الس بية ةالألامرية

 -12جميل الحمدابي ،االتجاهات السيميوطيقية ،مؤسسة الماقف العربي ،الطبعة األبلى ،2015 ،ص .39
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عنوان املقال...............................:

ل عملية التلقي ةعة عند متعة ت ةق األعماا الشنية ةمنب تحديد معالم القيم الجمالية
لتتمار مع س ةميا

العم ية اإلبداعية.

م الا إليب ا ستغالا السيئ ل ;يم الترمي ية ال انرة ةالباطنة ل
لبعض الشنانين ال ا يتمزا ل عدم إعطاء العمل الفني طابعب األع

الشن الرعب

ال ا يجسد تج ر

الهوية والقيم الروحية لدو الرعب الجزائرا قديما ةحديزا ،ةنة ما سيسانم لعال ل إ شاء
عم ية التلقي بطري;ة عحيحة بعيدة عن التحريف الترمي .

جمالية ع

إن األمر األميد ال ا ةجب اإلرارة إليب ةالتمعن ليب من الفنون التقليدية ل
الجزائر ع
الدراسا

غرار بعض الدةا العربية حالة ياعة ،لم تمرف مسرارنا مام ة ةلم تنعشألا
بعد با من نناا عدم انتمام م حة ل الدراسا

الجدية للتفاعالت التشكيلية

الجزائرية ،ةنة ما يعزيب ق ة مة باألعح ندرة الن;اد ةالمدريين ال ين يحسبةن ع

ردةس

األعابع ةلألم ما الع ر ل دراساتألم الت لم تمن بالرما ال ا يعبة إليب ال;ارئ.
ةنة األمر ال ا مدو إل

نزةح عدد مبير من نم منا ل تأري ةالن;د ةالبحا ل

الساحة الشنية إل ما يربب اإللالس ليما بين العمل الفني ةقيمتب المرجةة ماعدا جم ة من
األعماا اليا عة ل تن ير ة إر اء الغير لتح;يق التعايش الشن دةن الةعةا إل المأمةا
مة المة ةع المرغةب ليب.
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