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الملخص
احلديث يف رلال اخلطاب شائك ومتشعب ،يستدعي التمحيص والتدقيق ،حيث عرف اخلطاب عدة تعريفات ومفاىيم
ومصطلحات حسب ادليادين واَّاالت اليت ورد فيها ،وذلك لتع ّدد ادلدارس وادلناىج النقدية كالبنيوية ،واألسلوبية ،والتداولية،
والسيميائية .فما ىو اخلطاب واخلطاب التشكيلي؟ وما عالقتو يف تفعيل التواصل ،وعلى تبادل الثقافات ،واالبداعات ،وادلعارف
ادلختلفة بُت الشعوب واحلضارات؟
الخطاب:
وضحت العديد من
توصلت لنتائج يف رلال ادلعرفة ّ
وظهر الكثَت من التنظَتات يف رلال الدراسات األلسنية واالتصاليةّ ،

الرؤى ،فقابل مصطلح اخلطاب  discoursبالفرنسية و discourseباالصلليزية ،وكانت ىناك تعريفات سلتلفة تعطي بعض الدالالت
والًتادفات سبيز فيها أنواع اخلطاب ومفاىيمو القددية وادلعاصرة.1
صلد اخلطاب يف ادلعجم ادلسرحي« :ىو كل ما يكلِّم الرجل صاحبو ،ونقيضو الجواب ،وأصلو من فعل خطب
شائع للكلمة النّص الذي يقال
وخاطب خطابا ،بمعنى كالم .ويقابلو باللّغات األجنبية  discoursوىو في المعنى العام وال ّ

لآلخرين شفهياً أو كتابيّاً لهدف عرض فكرة ما أو شرحها أو اإلقناع بها» .6نالحظ التعريف ىنا ،جاء مرتبطاً دبفهومُت ،مها

الكالم والنص ومل رب ّدد طبيعة النّص إذا كان شفهياًّ أو كتابياً ،فمصطلح الكالم صلده يف غالبية التعريفات ادلتعلقة باخلطابّ ،أما
النص كمصطلح يف نظر بعض علماء اللّغة ال يكون خطاباً إالّ إذا فهم يف سياقو .وق ّدم جان ميشال أدام J.M. Adam
معادلتُت تبيّنان عالقة النص باخلطاب فيكتب:3

نص  +ساق
خطاب = ّ
نص = خطاب – سياق
ّ
صلده عند اجلويٍت ،يقولَّ « :
إن الكالم والخطاب والتكلُّم ،والتّخاطب ،والنّطق ،واحد في حقيقة اللغة ،وىو ما

الحي متكلّماً» ،4فلم يعطي تصنيفا أو مفهوما خاصا للخطاب ،بل جعلو جبانب ادلفاىيم ادلقاربة لو .وتقول الناقدة
يصير بو ّ
اللبنانية ديٌت العيد حول اخلطاب« :لئن كان الكالم فردي ،يجمل صفة الفوضوي والمتوحش ،فالخطاب ىو التوجو إلى
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اآلخر ،بمرسلة ،وإن القول ىو نبرة أو كتلة لها حرارة النفس ،ورغبة النطق بشيء ،يقول ليس ىو تماما الجمالة وال النص
بل ىو فعل يرد أن يقول»5ومن ىذه الرؤية نستخلص ضرورة إضافة مصطلح القول للخطاب أثناء العملية االتصالية .أيضا
6
يؤدي اخلطاب وظيفة يف
يصف عبد اذلادي بن ظافر الشهي
اخلطاب« :فعال يجمع بين القول والعمل» ويف ىذا ادلفهوم ّ
َ
مدونة حدث كالمي ،ذي وظائف
مدلولو ،وىذا من مساتو األصلية ،اليت وردت عند األصوليُت .ويرى زلمد مفتاح « الخطاب ّ

متعدِّدة» ،7فبهذا التعريف نالحظ مفهوما شامال للخطاب جيمع بُت العمق والشمولية .فمن خالل احلدث يكون اخلطاب فعال
 Acteيف إطار زمٍت ومكاين ،كما يكون تواصلي من ناحية التجارب وادلعارف إىل الطرف اآلخر من اخلطاب ،وتفاعلي من
8
موجهة من
حيث الوظيفة االجتماعية يف نسج العالقات بُت أفراد اَّتمع ّ .أما سعد مصلوح يقول يف اخلطاب « :ىو رسالة ّ
ِّ
المتلقي يستخدم فيها نفس الشفرة اللّغوية المشتركة بينها ،ويقتضي أن يكون كالىما على علم بمجموع
المنشئ إلى

تكون نظام اللّغة ...ىذا النّظام يلبّي متطلّبات عملية االتصال بين
الصوتية ّ
األنماط والعالقات ّ
والصرفية والداللية التي ّ
أفراد الجماعة اللّغوية».9
ودييّز جاكبسون  Roman Jakobsonنوعا آخر من التواصل ،وىو ما يعرف بالتّواصل الداخلي حيث يكون فيو
ِ
ادلخاطب وادلخاطَب شخصاً واحدا كما يرّكز على أمهية التواصل اخلارجي يف إيصال األفكار والتعامل معهم .10يشًتك ليتش
Litch

وزميلو شورت

Chort

يف نفس الرأي حيث يريان اخلطاب تواصل لساين بُت ادلتكلٍّم وادلخاطَب من أجل غاية

اجتماعية ،11وىذا التّواصل واالتّصال الذي يتيحو اخلطاب لإلنسان بغَته عند جاكبسون يوجد يف شكلُت من التواصل ،تواصل

بث واستقبال ذات مدلوالت معيّنة وتواصل بالكتابة .12حيث «الكتابة
بالكالم أي بالوسائل اللفظية بُت شخصُت يف عملية ّ
13
عامة كداالّت عن الوحدات المطابقة لها في اللغة المحكية»
نظام سيميائي مرئي وداللي ،يبدي فونيمات ومقاطع تعمل ّ

فهي تعبَت عن الكالم بواسطة إشارات خطية مكتوبة.

أشار ميخائيل باختُت إىل أمهية احلوار الذي تنطوي عليو طبيعة اخلطاب قائالً « :يولد الموضوع فالخطاب يُمفهم
موضوعو بفضل الحوار» 14أي يعتمد اخلطاب على احلوار الذي يعترب « شكالً مركباً لبنية الكالم» .15ويعترب رومان جاكبسون

16
يتبٌت اخلطاب نظاما إشاريا يرتبط بعالقات داخلية ىي شفرات ربديد الدالالت العميقة
اخلطاب ّ
نصاً مرّكباً يف ذاتو لذاتو حيث ّ

فيو تستلزم من ادلتلقي أن يقوم ٍّ
بفكها واالستدالل على مرسبي إليو .وح ّدد جاكبسون (الذي يعترب من أبرز نقاد مجاعة الشكالنيُت

الروس) صورة سلتصرة لعناصر التواصل اللّساين ،والفعل التواصلي اللفظي ،حيث اخلطاب يكون من مرسل إىل مرسل إليو ،تقتضي
الرسالة فيو اتصاال وربطا نفسيّاً ،تسمح ىذه الرسالة بإقامة التواصل واحلفاظ عليو ،سبثلها بادلخطط التايل:17
سياق
مرسل _ _ _ _ _ رسالة _ _ _ _ _ مرسل إليو
اتصال
سنن
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كما ينطبق سلطط جاكبسون على النص الفٍت التشكيلي فيحدد ثالث عالمات لللوحة الفنية ىي :الباعث وىو الفنان
ادلنتج للعمل الفٍت؛ وادلستلم أو ادلرسل اليو وىو قارئ النص ،فيكون ادلتلقي/اجلمهور ادلشاىد؛ للرسالة ،وتتمثل ىذه األخَتة يف
العمل ادلنجز ذاتو يف لوحة بصرية تشكيلية.
واخلطاب ىو ذاتو االتصال والتواصل ،واحلوار أو احلديث ،والتوجو اىل اآلخرين عن طريق القول ،اللغة ،الكالم ادلكتوب
أو ادلنطوق ،أو عن طريق اخلطوط ،واألشكال ،واأللوان يف صورة فنية بصرية ذات رسالة وسياق

الخطاب التشكيلي:
الفن التشكيلي وسيلة أساسية للتعبَت ولغة مرئية للتواصل .فلقد رسم االنسان قبل أن يتكلم وأصبحت اللوحة الفنية
وسيطا للتفاىم ،بلغة تشكيلية بدائية قادرة على الفهم واالدراك .وىذا ما تؤّكده اآلثار الفنية يف الكهوف اليت تعود اىل ما قبل
التاريخ ،آالف السنُت يف العصور احلجرية ال زبتلف عن األعمال اليت يتداوذلا فنانوا عصرنا ،حيث تطورت يف صيغ تشكيلية
أخرى ،مع ظهور مواد غَت احلجر كالطُت وادلعدن ،وأصبحت تعبَتاتو دبهارات عالية ،وابداعات ،ورؤى خاصة تنقل الواقع.
واستطاع الفنان أن يأسس لنفسو خطابا ويلتمس جوىرا ابداعيا يؤطر بو أعمالو يف نصوص مرئية ،فاللون ،والشكل،
،واخلط ،واللطخة ،والنقطة لغات جبميع األحجام وادلواد واألشكال ،تنبعث منها التعبَتات واالنفعاالت والدالالت وىذا ىو
اخلطاب التشكيلي.
يقول زىَت صاحب يف اخلطاب التشكيلي للفنان البدائي « :ان نظام تركيب بنائية الدال في الفنون البدائية ،يرتبط
بقيم داللية في نسيجية الفكر االجتماعي )...( ،ذلك أن بنية الشكل البدائي ال يمكن قراءتها في نظم العالقات الشكلية
اال بخصوصياتها الموضوعية .فمثل ىذه األشكال الرمزية ال يمكن فصلها عن الفكر ،انها تمثل أشكاالت االنسان
الفكرية والتي أصبحت التجربة بها واعية بذاتها ،فهي بمثابة تكثيف لؤلفكار بخطاب التشكيل».18يركز زىَت صاحب يف
ادلصورة ،من
ربليلو للخطاب التشكيلي على ال ّدال وادلدلول وعلى ادلضمون يف قراءة الرسالة اإلشارية أو العالمات الرمزية لألشكال ّ

خالل اىتمامو بالداللة االجتماعية ،والعالقات ادلًتابطة  ،وادلتفاعلة بُت ال ّدوال وادلدلوالت ،وربليل اخلطاب يف التّشكيل يهتم
أيضا بكيفية اإليصال والتّبليغ من خالل األشكال الرمزية ،وربليل بنائية الًتاكيب وبنية الدوال ادلنظّمة يف لغة األشكال واأللوان
والتكوين .ويف ىذا السياق صلد اخلطاب التشكيلي مزدوج عند آل سعيد ،يفصل يف دراستو اخلطاب بُت مسائل الفن ،وعالقاتو
يف مقاربات تارخيية ونقدية واجتماعية من جهة ،وبدراسة الفن نفسو من جهة أخرى يف ذبلياتو الروحية واجلمالية والتّأمليّة.19
يقول زىَت صاحب عن الفنون التشكيلية يف عصر اخناتون « :لقد أصبحت اللوحة ،نظاما بنائيا من خالل خلق
العالقات بين األشكال والسطوح اللونية ،فقد غيبوا مبدأ التظليل وتدرجات اللون وعالقات المنظور في رسومهم .فضلوا
التحديدات الخطية ،والتسطيح ،وصراع األلوان في امتداداتها النسبية ( )...فتتجلى الروح والعاطفة والفكر في كل واحد
البراز قيمتها التعبيرية ،بغية االفصاح عن خطاب (اخناتون) الذي عاش ومات في محراب الو واحد» .20يؤكد على وجود
النظام البنائي لتكوين ال لوحة البصرية وعلى العالقات بُت العناصر ادلشكلة ذلا ،ودورىا يف ابراز التأثَتات واالنفعاالت اليت تستثَت
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حواس االنسان ،والتعبَتات عن الفكر يف الوسط ادلعاش ،وحسب الزمان أيضا كعامالن (ادلكان والزمان) أساسيان للتحليل
النقدي وتفكيك بنائية االرتباط .وفحص نظم العالقات الشكلية يتحرى فيو الكشف والتأويل والتعليل لإلبداعات التشكيلية.
يقول عبد العايل معزوز يف كتابو فلسفة الصورة« :لغة الصورة ىي اجتماع عدة مكونات أىمها الخطوط واألشكال
واأللوان ،ولكن بكيفية تسمح بتركيب معين لهذه العناصر حتى يكون لها وقع وتأثير» .21ويتم قراءة الصورة البصرية أو
خطاُّا الفٍت من خالل ىذه العناصر ،فلغة األلوان تستدرك باالنسجام أو التنافر ،االشعاع ،الدرجة اللونية ،الكنو و الًتكيب .أما
اخلطوط ىي رموز ربتوي لغة ادلشاعر وزباطب الروح ،خاصة يف شكلها بارزة أو ضامرة ،عمودية أوحت بالسرعة واحلركة ،أو أفقية
تعكس اذلدوء والسكينة يف « أجرومية خطية بديلة بالحروف اللفظية ،يمكن من خاللها تكوين جملة تشكيلية تعطي مدلوال
ومعنى». 22
واذا كان اخلطاب التشكيلي الفضاء ،واأللوان ،واألشكال ،واألحجام ،واخلطوط ،والبناء ،واالرتباط فيما بُت ىذه العناصر
وعناصر أخرى ،من حركات ونغمات تدخل يف نظام اللغة ادلرئية التشكيلية ،فتحليل اخلطاب فيها ىو ربليل للعمل التشكيلي
وللصورة الفنية ،وكشف العلة وادلعلول ،والدال وادلدلول ،واقامة عامل واعي تؤلفو الرموز والعالمات وادلفاىيم ادلرئية ،وتفسَت بناء
الفكرة والبنية اليت تكمن يف التجسيد الواقعي للظواىر الفكرية والتأويل الكامن يف نظم العالقات ،وصميم الداللة ادلوضوعية
لشكالنية ادلضمون .وكل أسلوب أو حركة ذلا مفاتيحها ،وأشكاذلا ،ومفاىيمها ،ومصطلحاهتا يف خطاب أعماذلا الفنية .فنجد
شاكر حسن آل سعيد يتطرق اىل اخلطاب التشكيلي من خالل اجلهاز االصطالحي يف اخلطاب النقدي اخلاص ببعض التيارات و
احلركات الفنية ،ويف سياق تنصيص ىذا الوضع ،قام دبباشرة مصطلحات الواقعية مثال والتجريدية ،والتشخيصية ،والشكالنية،
والسريالية ...،وذلك لكوهنا اللبنات األوىل يف تشخيص احلركة التشكيلية العربية واستعماذلا يف اخلطاب التشكيلي.23
وي صرح نزار شقرون على فقر ادلدونة العربية للنقد يف األثر الفٍت (التشكيلي) الذي يباشر اخلطاب الفٍت البصري .فَتبط
شاكر حسن النقد بادلعرفة الضرورية للفن التشكيلي العريب وذلك فيما يسميو ب"الثقافة التشكيلية" حيث يكون تواصل الرؤية بُت
العمل الفٍت واجلمهور ادلتلقي ذلذا اخلطاب التشكيلي وذلك بقولو« :ليس ما يقدمو الفنان من خطاب فحسب ،وانما ما يكملو
الجمهور أو المتلقي كمؤول للخطاب وأخير ما يحاول أن يعمقو الناقد عند تحليلو لؤلعمال الفنية من آراء وأحكام ترد
في ىذا الشأن» .24فالوعي الفٍت يف الثقافة العربية لو تأثَت بالغ لدراسة اخلطاب اجلمايل والستنباط ما يطرحو التشكيل من
قضايا ،والبحث يف صلتها مع الواقع والفكر العريب بشكل عام ،فيفرق بُت ما ىو وافد من الغرب وما ىو حاضر يف تراثنا ،ويتم
تأويل ادلتلقي اخلطاب حسب الثقافة العامة والوعي الفكري يف حُت يتعمق الناقد يف التحليل والتقييم اجلمايل والتقٍت والضمٍت
للوحة.
ومن ناحية طرح اخلطاب التشكيلي نظريا تعود اىل تارخييتو وذلك بالنظر اىل تاريخ احلركة التشكيلية العربية ،فيصرح بعض
الباحثُت العرب مثل شوكت الربيعي أن بداية الكتابات يف اخلطاب التشكيلي كانت يف أوائل التالثينات من القرن العشرين حيث
بدأ النقد الفٍت حسبو يف مصر «بحكم انفتاحها على ثقافة الغرب قبل غيرىا ودخول الطباعة والكتابة اليها بفترة طويلة عن
سواىا من األقطار العربية» . 25وشهدت سلتلف الدول العربية فنانُت وباحثُت يف اجلماليات ،وأدباء اىتموا بالفنون اجلميلة،
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وصحفيُت بادروا بالكتابة والتنظَت والنشر يف الصحف واَّالت ،فساىم ىذا يف دفع احلركة الفنية .ومن بُت ىؤالء صلد احلبيب
بيده يصرح بقولو « :نحن في حاجة الى أن يقوم الفنانون العرب أنفسهم بأعمال نقدية ،لؤلن النقد ىو أيضا ،ابداع للقيم
الجمالية الموجودة في العمل الفني ،كما أنو يجب على الناقد أن يكون مبدعا في نفس الوقت .فبدون النقد ال يمكن
للفنان أن يراجع أساليبو» . 26فهو يشجع التنظَت التشكيلي للفنان نفسو عن أعمالو الفنية ومرافقتها خبطاب فكري ،بطريقة
علمية مبدعة من ناحية التقنية والشكل والفكر واألسلوب ،وليس فقط تفسَتا أو تعليقا خلطابو الفٍت بل معتمدا على الثقافة
التشكيلية للغة البصرية ،ومتعمقا يف التجربة الفنية دبراحلها ادلختلفة ،ويف ىذا يقول بيده أيضا «أن الفنان التشكيلي مدعو الى
اعطاء خطابو المرئي شرعية بمرافقتو بخطاب فكري جيد وليس من الضروري أن يكون خطابو تفسيرا أو تعليقا بل أن
يكون موازيا ,خطابا فنيا يبين عمق محاولتو ويزيدىا شرعية ثقافية» .27وىذا يساىم يف اثراء اخلربة الفنية للتصحيح وادلراجعة
وافساح الرؤية الفنية بطريقة متجددة تدفع لالبداع ،فمرافقة الفنان خطابا فكريا لعملو الفٍت يساىم يف بلورة التجربة التشكيلية.
ذلك أن غَت الفنان كاألدباء والصحفيُت يتميز خطاُّم التشكيلي بالوصف والتحليل السطحي لألراء واألفكار والتعبَتات ادلوازية
دلا ىو بصري يف العمل الفٍت .فهشاشة اخلطاب النقدي ال يؤسس الدعامة النظرية لتطوير الفنون وتفعيل الذوق العام.
ويعترب الفن التشكيلي النشاط القادر على تفعيل التواصل والتقارب بُت شعوب العامل ،وعلى تبادل الثقافات،
واالبداعات ،وادلعلومات ،والرؤى ،وادلعارف ادلختلفة ،وىذا ما يربز العالقات احلضارية ،وييسر االبداع والتواصل احلضاري يف
خطاب تشكيلي.
الحوار الحضاري:
ربتل فكرة حوار احلضارات مكان الصدارة يف اىتمامات النخب الفكرية والسياسية ومراكز البحوث ادلختلفة وغَتىا،
وىناك العديد من ادلؤسبرات وادللتقيات واجلمعيات وادلؤسسات الداعية لًتسيخ سياسة احلوار بُت احلضارات ،وكان أول من تكلم
ُّذه الفكرة ادلفكر الفرنسي "روجيو جارودي"  ،من أجل التفاعل الثقايف والتفتح على العامل ،والتكيف مع األفكار ادلخالفة
وادلختلفة ،والتواصل والتعارف ،والتعاطي االجيايب مع الشعوب ،والتعامل مع مجيع اآلراء لتجنب الصراعات  .وأساس احلوار
احلضاري التبادل ،تبادل اخلربة ،وادلعرفة ،ووسائل النمو والرقي .ومن ىنا نستنبط الثقافة ،أي ثقافة احلضارة اليت تعرب عنها
احلضارات ادلختلفة والنشاط البشري الذي تتمثل فيو ىذه الثقافة.
ومن رلاالت احلوار احلضاري اَّال الديٍت ،ىدفو ربقيق الوئام والعيش اليسَت يف رلتمعات سلتلفة األديان وادلذاىب .أيضا
ىناك اَّال السياسي واالقتصادي ...أما اَّال الفٍت فهو موضوعنا حوار احلضارات بُت احلداثة واألصالة يف اخلطاب التشكيلي.
ظهرت فكرة احلوار احلضاري كمفهوم نتيجة تفاعل عوامل ثقافية ،اجتماعية ،دينية ،سياسية وأيضا اقتصادية ،وكنتيجة
للثورة ادلعلوماتية ،وتطور وسائل االعالم واالتصال ،والعودلة وذبلياهتا ،واحياء الثراث واذلوية الثقافية .ويعترب احلوار احلضاري وسيلة
لتجنب الصراع والصدام .واحلوار آداب ينبغي فيو ربلي األطراف ُّا حىت ال يتحول الكالم اىل جدال وذلك لتتم االستفادة،
وتبادل األفكار ،وتفاعل اخلربات وتنمية التفكَت واالبداع.
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احلوار يف الفنون التشكيلية من اخلطوط األساسية للتفكَت يف رؤية احلضارة ،حيث الفن التشكيلي أداة تساىم يف ترسيخو
ربت أشكال فنية سلتلفة تتعلق باللوحة التشكيلية يف تكوينها وعناصرىا من تكرار ،فضاء ،حركة ،صراع ،تشاكل ،رموز ...ىذا
ما سوف ضلللو يف رلموعة لوحة الفنان "مقدس نورالدين" ضمن خطاب تشكيلي ،يعكس اذلوية واألصالة واحلداثة ،والثقافة
الفنية ،واالجتماعية ،يف ظل العودلة وادلعلومتية وىو من اخلطوط األساسية للتفكَت يف رؤية احلضارة والفن التشكيلي كأداة يف
ترسيخو.
وبتوسع الفنون عرب العامل وامتدادىا على الزمن ،ارتفع الفنان اىل أرقى مستوى يف التعبَت عن الواقع ،وارتبط فنو بالتقاليد،
بتطور قيمها الفنية والتعبَتية واالبداعية ،وتصنيف
كما محل طابعا يع ّرب عن ثقافة وآداب وعقائد سلتلفة .فهناك تطّور للحضارات ّ
تارخيي وفٍت تبعا لعلماء احلضارة االنسانية ،يعطي خصوصية التفكَت الفٍت لكل شعوب األرض.
الثقافة والعولمة:
فما جيسده الفنان يف ىذه اللوحات عن حقيقة احلياة مرتبط أشد ارتباط بالثقافة اليومية واذلوية ،فيوضح الرؤى اليت تغيب
فيسجلها بصورة مجالية واعية ليست أمجل شلا ىو
عن الناس ويرفع من مستواىا ،وذلك حبكم انشغاذلم بثقافة العودلة والثقافة العادلية ّ

أصلي ولكن بتقنية معاصرة رائعة ،تعطي فرصة احلوار واخلطاب دلا ىو حضاري ،وتتنوع بتنوع مواضيعها ،فًتسم رساالت تؤثر يف
ادلشاىد ادلتذوق واجلمهور بقدر اعتناقو دلبادئو رلسدة عامال من عوامل التقدم ضلو ادلدنية واحلضارة .والفنان يعكس ثقافتو وعادلو
الرقمية اليت أصبحت
الواقعي ،وزليطو بأسلوب البيكسال الذي استلهمو يف بداية الثمانينات من شاشة التلفاز ،مث تأثّر ّ
بالصورة ّ

يومية وج ّد مستعملة يف حياتنا .وُّذه الطّريقة أوجد التّشكيلي "مقدس نورالدين" التوازن بُت ادلوضوع اَّسد الذي يرسخ الثراث
الرقمنة ،فأجاد إدماج أسلوبو وإحياء اذلوية الثَقافية يف رلتمعو سعيا إىل
واألصالة وبُت الواقع الراىن الذي تسيطر فيو ادلعلوماتية و ّ
التحضر وتوفيق خطابو التشكيلي يف حوار احلضارات .وأعمال الفنان "مقدس نورالدين" اتّصال وتواصل مع الوجود باحلضارة يف

جسدىا يف رسم "القصبة"(أنظر الشكل  )1وجبال األى َقار والصحراء ،ورلالس أبرز فيها األزياء ادلختلفة
اجلزائر عرب العصورَ ،
لكل منطقة وتقاليدىا (أنظر الشكل  )2بطبعة معاصرة مفهومة بُت كل احلضارات.
التراث والحداثة:
سار تراث احلضارة يف اجلزائر شوطا واسعا ،إذ ساىم الفنان ادلعاصر "مقدس نورالدين" بتعبَتاتو التّشكيلية ،ومل يقتصر فيو

نقل األفكار وتكرار الًتاث بصورة مشاُّة للماضي ،بل تع ّمق تدرجييا يف تكنولوجيا األداء وإظافة طابعا جديدا الذي ىو البكسال

يف التشكيل والتَبصر يف القيم الفنية لللّوحة البصرية بصيغة تساعد على إبراز التقدٌّم والتطور احلضاري مع إحياء الًتاث.

عما تبعث فيو احلياة بطريقة وتقنية حديثة دلا ىو أصيل تقليدي وتراثي ،يعطي
الفنان وىو يؤدي ريشتو حبس يف التعبَت َ
"الشدة" (أنظر الشكل  ،)3يف صورة شخصية (بورتريو)
البصَتة فيها ،فيجسدىا حبكمة بارزة للهويَة اجلزائرية مثلما صلده يف لوحة َ
لطفلة من الغرب اجلزائري ،حاملة اجلرة بابتسامة الرباءة والسعادة ،مرتدية لباسا يعكس الرزانة واذلمة واألناقة ،مطروزا بالذىيب

رلزأة يف مربعات سبأل كامل اخللفية لللوحة ،بتدرجيات متفاوتة .والذي
والفضي يف اللون األزرق واألبيض ،وىي األلوان اليت صلدىا ّ

الرأس ،وىو من اإلكسسوارات القددية
أبرز الًتاث وأصالة اللّباس يف ىويّة الطفلة ىو اجلبُت الفضي فوق العصابة ذىبية اللون على ّ
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جدا واألصيلة لتزيُت ادلرأة اجلزائرية .واللوحة متوازنة من حيث التكوين وتشكيل العناصر يف الفضاء ومن حيث استعمال األلوان
ادلتضادة ادلتكاملة ،واأللوان احلارة والباردة .بنفس التقنية ،صلد لوحة "القبائلية" (أنظر الشكل )4بألوان فسيفسائية توحي بالثقافة
الغنية ذلذه ادلناطق الشرقية من البالد اجلزائرية.
الهوية واألصالة:
تتمتع لغة التشكيل بقدرة غَت زلدودة على التواصل والتأثر والتفاعل رغم اختالف األذواق والتقاليد وتعدد اذلويات.
ولألثر الفٍت دوره أيضا يف إبراز ىوية الفنان والثقافة اليت يعيشها من خالل الصيغة وادلضمون خبطاب تشكيلي يف تواصل وتأصيل
للهوية يف احلوار احلضاري والتبادل الثقايف والفٍت .وترتبط اذلوية بالثقافة واللغة واالنتماء والدولة واَّتمع واحلضارة« .فيرى بعض
علماء السياسة واالجتماع والنقاد المختصين في اآلداب والفنون أن أزمة الثقافة ىي في الحقيقة أزمة الهوية» ،29فإذا مل
تكن ثقافة لن تكون ىويّة .فالثقافة ذبمع كل من الًتاث الفكري واحلضاري ،وترتبط بواقع األمة ،فتح ّدد سلوك اَّتمع الذي يبٌت

على رلموع العقائد والقيم اليت تنتقل من جيل آلخر ،ورب ّدد ىويّة األفراد يف اطار الوعي بالذات االجتماعية والثقافية .30وربديد

اذلوية يقتضي أيضا العودة إىل الًتاث الفكري واحلضاري .فتكمن العالقة بُت اذلويّة والثقافة يف عالقة الذات باإلنتاج الثقايف،31

اخلاصة .فإنتاجو الفٍت ىو نتيجة ما حيملو ذىنو
اَّسدة بطريقتو
ّ
وىذا ما تعكسو مواضيع الفنان "مقدس نورالدين" يف أعمالو ّ
ادلكونة للّوحة
وحواسو وذبربتو االجتماعية ،وىويّتو الثقافية خبطاب تشكيلي يلفت انتباىنا فيو ذباور األلوان واألجزاء وادلربّعات ّ
ويعود تشكيلها لفًتة ظهور التلفاز كما سبق لنا ذكره ،واستلهامو منو أسلوب ذبزئة الصورة إىل نقيطات ،واليت مسّيت بالبيكسال
مرسخا ُّا تراثو احلضاري.
يف الصورة الرقمية ،وذلك بكل أصالة يف اختيار مواضيعو اليت تعترب مرأة عاكسة لذاتو وَّتمعوّ ،

من أعمال الفنان "مقدس نورالدين" أيضا لوحة "الوعدة" (شكل  ،)5وىي لوحة اخًتناىا منوذجا لل ّدراسة والتّحليل،
الفٍت ،حبيث يعتمد يف مقاربات ربليلو األعمال الفنية على ثالث مراحل
و ّازبذنا منهجية "اروين بانوفسكي" يف ربليل العمل ّ

ىي:32

المفهوم األولي )préiconographique( :من خالل طرحو بعض األسئلة البسيطة ادلتعلّقة باللّوحة ،من ناحية األشكال
واخلطوط واأللوان .فهو وصف واضح لكامل أجزاء اللوحة.
المفهوم الثانوي )iconographique( :وىو ادلعٌت الثّاين أو ادلفهوم االصطالحي ،يتعلّق دبفاىيم اجتماعية ،وثقافية ،أو دينية.
ادلصور.
المفهوم الحقيقي( )iconologiqueوىو ادلعٌت الباطٍت لللّوحة ،نستنتجو من األثر ّ
الفٍت الذي يًتكو ّ
يتم فيو طرح بعض التّساؤالت و بشكل
األولي :ماىية ّ
المفهوم ّ
الشيء الذي يراه ادلتلقي يف اللوحة :الوعدة مثال أم الفروسيةّ .
عفوي .ما ىي ادلشاىدة األوىل اليت ذبذب ادلتلقي أو الشيء الذي تتضمنو اللوحة؟ التطرق اىل ادلساحات يف اللّوحة ،الظّل
تكون اللوحة.
والنذور ،األلوان واخلطوط ،األشكال والنّقاط ،األجزاء وادلستويات اليت ّ
صور فيها الفنان ألعاب الفروسية يف ىذه ادلناسبة .تتكون
لوحة "الوعدة" ،لوحة تشكيلية لتظاىرة شعبية ،بزيت على القماشّ ،

تسمى
من ستّة خيول مزيّنة بأسرجة معظمها محراء ،مطروزة بال ّذىيب ويركبها رجال ّ
الرأس ّ
بالزي التّقليدي ،سبيّزه قبّعة على ّ
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ب"الكنبوش" ،إضافة إىل الربنوس .فهي أحد االحتفاالت الشعبية احمللّية اليت ربييها بلديات سلتلفة من كل واليات الوطن ،و
خاصة يف الغرب اجلزائري.
تنقسم ىذه اللوحة اىل أربع مستويات ،يتمثل ادلستوى األول يف األرضية ،وظالل اخليول و الغبار ادلتناثر الناتج عن تسابق
اخليول .أما ادلستوى الثاين يتداخل ويتطابق تقريبا مع ادلستوى الثالث ،يتكون من ثالث خيول يف حلظات احلركة السريعة الظاىرة
من خالل وضعية أرجل اخليول اليت أغلبها حاملة رجليها فوق سطح األرض ،ومن خالل اللباس األبيض الذي ربملو الرياح وراء
السماء
اخليول ،وطريقة محل البندقية من طرف قائدي اخليلة .كلها ترسم خطوطا مائلة يف فضاء اللّوحة ،متّجهة من األرض اىل ّ
حسب وضعية اخليول ادلتنافسة وادلتسابقة ضلو األمام.

نفس ادلنظر وادلظهر يتطابق تقريبا يف ادلستوى الثالث بشكل ضبايب ،حيث صلد أيضا ثالثة خيول تًتتب بعد ادلستوى
الزي و احلركات السريعة ،وببندقيات كلها موجهة للسماء.
الثاين بنفس ّ
الزي
السماء الفاربة دبربّعات متناثرة ،تنسجم يف ألواهنا مع ّ
أما ادلستوى األخَت يظهر يف اجلبال كخلفية ّ
جلو الفروسيّة مع ّ
األول والثّاين ،وذلك من حيث
التّقليدي ،بألوان باردة ،وزرقاء ،ورمادية ملونة ،زبلق نوعا من التّضاد والتكامل مع ادلستوى ّ
حبس مرىف وذكي على عناصر
احلارة ،كالربتقايل ،و األمحر اآلجوري ،وألوان داكنة يف نفس الوقتّ ،
استعمال األلوان ّ
موزعة ّ
السفلى.
العمل ّ
خاصة األزرق منها والبنفسجي يف مناطق الظالل ّ
نالحظ أيضا تكاثف جزيئات البيكسال ،وظهورىا دبربعات صغَتة إلبراز دقّة أكرب على موضوع اللوحة ادلتمركز يف
يتوسط اللّوحة ادلستطيلة ،والذي يتميز باحلركة
الوسط ،أي يف ادلستويُت الثّاين والثّالث واللّذان ديكن إدماجهما يف شريط واحدّ ،
السماء ،كلها يف
والسرعة من ناحية بروز خ ّفة اخليول على سطح األرض ،وتالوح ّ
للرجال احلاملُت البندقيات يف ّ
الزي التّقليدي ّ
تضاد لوين،
اندفاع ضلو األمام ،من اجلانب األدين للّوحة إىل يسارىا ،بشكل تنافسي للوصول .كلّو يف انسجام و تناغم مجايل ،و ّ

تنبعث منو حرارة التّنافس ،و إضاءة مجيلة ناذبة عن براعة مزج األلوان ،و ذباورىا يف شكل مربّعات متفاوتة احلجم ،بألوان ضوئية

ادللونة ،زبلق يف تشكيالهتا نوعا من احلركة و االيقاع يف اللّوحة عند مزجها البصري من
ّ
الرمادية ّ
حارة ،تتخللها بعض ادلربّعات ّ
طرف ادلتل ّقي .ىذا ما يزيد من ُّائها و إشراقها.

وزبتلف تقنية البيكسال يف لوحة "الوعدة" مقارنة مع لوحات الفنان األخرى حيث منيز فيها اىتمام الفنان دبربع البيكسال
أكثر من تفصيل و وضوح الصورة ،و كأنو أعطاىا أمهّية أكرب من ادلوضوع ،و لكن موضوع اللّوحة الذي ىو "الوعدة" يف منظر

الشعيب و الفلكلوري اجلزائري ،و بتداخل
الًتاث ّ
ألعاب الفروسية و البارود يفرض نفسو أمام ادلشاىد الواعي بالتاريخ العريق ذلذا ّ

اجلوانب االجتماعية ،و الثّقافية ،و ال ّدينية فيو.

المفهوم الثاني :وىنا حسب منهجية "با نوفسكي" دائما ،تتم معرفة ودراسة مضمون اللّوحة .فال يكتفي ادلتل ّقي دبعرفة
زلتويات اللّوحة سطحيا فحسب كما ىو يف ادلرحلة األوىل من ال ّدراسة ،وإّمنا يف كيفية خلقها ،ليقف ىنا على عملية البحث
معُت يقًتن باللّوحة والّذي ىو الوعدة يف لوحتنا ادلختارة لل ّدراسة.
ومعرفة احلقائق ،من خالل دراسة سلتلف اجلوانب وإجياد حدث ّ
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نسميها أيضا ب"الفنتازيا" ،و الّيت ىي جزء من النّشاطات الثّقافية و
سبثل لوحة "الوعدة" ألعاب الفروسية و البارودّ ،
الشعيب ،إضافة إىل الغايطة ،وقرع البندير وال ّدربوكة ،و رقصة العالوي .كما تعترب الوعدة فضاءا
الًتوجيية الّيت تقام يف ىذا ادلهرجان ّ
ّ

حللقات ال ّذكر و ادلديح الديٍت ،والتضرع  هل ّ
جل بال ّدعاء النّافع .فهي عبارة عن عرف ديٍت ،كما يطلق عليها وعدة الويلّ
عز و ّ
الويل الصاحل،
ويل ادلنطقة والتّابعُت لطريقتو بتنظيم ىذا ادلوسم التّكرديي ،قصد ّ
ال ّ
رد االعتبار لسَتة ّ
صاحل وذلك دلبادرة أبناء وأحفاد ّ
السنة،
الشخصية ،ودبواعض مشاييخ ال ّدين من علماء وفقهاء .وينعقد ىذا ادللتقى ّ
واالنتفاع بذكراه وذبربتو ّ
مرتُت يف ّ
الشعيب ادلومسي ّ

األوىل عند بداية موسم احلصاد(شهر ماي) والثانية عند بداية موسم احلرث والبذر (شهر سبتمرب وأكتوبر) ،أي موسم احلصاد
والقطاف ،فيع ّدون قصاعا وأطباقا كبَتة من الكسكس واللّحم واخلضر ويتم ذبح الكثَت من األغنام واألبقار ،ويف بعض ادلناطق
الضيوف .و قد ديت ّد إطعام الوليمة ليومُت أو ثالثة
اإلبل ،من طرف كل عائالت ادلنطقة وذلك بعد نصب عشرات اخليم إلطعام ّ
الزوار على ىذه التظاىرة ال ّدينية الّيت يالحظ فيها أنبل صفات اجلود والكرم ،والتّعاون والتآخي ،والتّكافل
أيّام بسبب إقبال ّ
لكل الوافدين ذلا مهما كانت مكانتهم االجتماعية ،أمال يف موسم فالحي
االجتماعي كما ىي فرصة لتقدمي ال ّ
صدقات وادلساعدة ّ

سخي باخلَتات.
ّ

الشعيب ،وجسرا للتّواصل بُت األقرباء ،والتّعارف مع اآلخرين ،وفرصة
جمع ّ
كما تعترب ىذه العادة التّقليدية فرصة للتّ ّ
لتجديد صلة الرحم بُت األىايل .كما رب ّقق الوعدة لقاءا ذباريا ،تنشط فيو احلركة االقتصادية للمنطقة ،ولقاءا ثقافيّا يلتقي فيو

رلمل احلرفيُت و شعراء ادللحون.

وتطرقنا اىل كل ىذه اجلوانب ادلختلفة وفقا لنظرية بانوفسكي اليت ينبغي فيها األخذ بعُت االعتبار لبعض احلقائق اليت
الديكن رؤيتها يف اللوحة مباشرة
معُت ،أو قراءة رسالة اللّوحة
المعنى الحقيقي للوحة :يتم فيها معرفة اسم الفنّان وسنة تنفيذ اللوحة مع استشفاف معٌت ّ

الصورة ومن دون الكالم .ىذا ما سوف نستنتجو من خالل قراءتنا للمعٌت احلقيقي للوحة "الوعدة".
اليت ديكن إدراكها عن طريق ّ

الزيتية" :الوعدة" سنة  ،2010قياسها 100سم 70 xسم ،من خالل صورة أخذىا
رسم التّشكيلي "مقدس نورالدين" اللّوحة ّ

حريتو يف
فوتوغرايف يف تلك التّظاىرة ّ
السعيدة ،بضواحي منطقة سيدي بلعباس ،يف زمن بدأ يسًتجع فيو ادلواطن اجلزائري ّ
الشعبية ّ

السوداء ،أينما كان ىذا ادلوسم التكرديي مستهدفا من طرف اإلرىاب.
السفر والتن ّقل وتبادل ّ
الزيارات ،بعدما أن عاش فًتة العشرية ّ
ّ

مسّيت ىذه اللّوحة التّشكيلية ب"الوعدة" رغم ّأهنا سبثّل فنتازيا اخليول اليت ىي اجلزء األساسي من ىذه التظاىرة كوهنا رمزا

خاصة بعد التخلّي عن ىذه العادة التّقليدية لسنوات طوال ،بسبب ادلأساة
للوعدة .وأصبح اجلزائريون حييوهنا على أساس الفنتازيا ّ

الوطنيّة الّيت كانت سائدة آنذاك.
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وتعكس ىذه اللّوحة يف تاريخ ذبسيدىا عودة ُّجة ادلناطق اجلزائريّة الّيت انقطعت فيها ىذه النّشاطات التّقليدية ،ومتّ
للقوة
اسًتجاع س ّكاهنا طقوسهم ادلوروثة من األجداد .من جهة أخرى ،افتخار الفرسان بزيّهم التّقليدي ومحلهم البندقيّة كرمز ّ
تعرف بالطّابع الثّقايف واحلضاري لكل منطقة.
التمسك ّ
بالًتاث ،والثّقة يف النّفس ،وتسجيل احلضور ّ
القوي يف ربفة فنيّة تشكيليّة ّ
و ّ
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