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مقدمة

يرى بعض العلماء أف الًتاث الشعيب ىو أشكاؿ الثقافة وادلعرفة اليت انتقلت مشافهة بشكل عاـ ،وىنا صلد أف العلماء قد
وسعوا دائرة الًتاث الشعيب حبيث مل تصبح منصبة على األدب الشعيب وحده ،ولكنها مشلت كل ما يتصل بالثقافة وادلعرفة الشعبية
من عادات وتقاليد وعرؼ سائد ،إضافة إىل ادلمارسات وادلعتقدات اخلرافية ،أي أف الًتاث الشعيب ؽلثل ادلظاىر ادلختلفة للثقافة
اليت يأخذ هبا العامة مع وجود ثقافات متحضرة تعيش جنباً إىل جنب مع إمكاف وجود ارتباط فكري بُت كل منها وعلى ىذا فقد
اىتم علماء وباحثوا الًتاث الشعيب بتدوين كل القيم وال عادات والتقاليد والفنوف التقليدية اليت تنتقل اجتماعيا أبا عن جد ومن
جار إىل جار آخر مستبعدين ادلعرفة ادلكتسبة عقليا سواء كانت زلصلة باجملهود الفردي أو من خالؿ ادلعرفة ادلنظمة وادلوثقة اليت
تكتسب داخل ادلؤسسات الرمسية كادلدارس وادلعاىد واجلامعات واألكادؽليات وما ﺇليها" .
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وبذلك فاف الًتاث الشعيب ال يقتصر على الثقافة الشفهية أو ادلأثورات الشعبية أو ادلمارسات الثقافية " ،وإظلا ؽلتد ويتسع
ليشمل كل ما يؤديو العامة من أعماؿ مل تتم على أساس علمي أو دراسة أكادؽلية ،وإظلا تعتمد أوالً وأخَتاً على النقل من جيل
إىل جيل يف شىت رلاالت احلياة العلمية كاحلرؼ والصناعات اليدوية اليت سبيز شعباً عن آخر ،وتنطبع بطابع خاص ذلذا الشعب".
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ﺇف الثقافة الشعبية ىي نتاج عملية تطور طويلة امتدت طواؿ آالؼ السنُت وترسبت يف كل رلتمع بشري ،متضمنة قدراً
عظيما من احلكمة يف معايَتىا وأظلاطها شديدة التنوع ،وال ؽلكن ألحد أف يهرب من تأثَتىا يف أي رلتمع كاف ،ابتداء من أكثر
اجملتمعات بساطة حىت أكثرىا تعقيداً وتطوراً.
إف ادلتأمل للرسوـ والرموز الشعبية عرب العصور يف ادلغرب العريب بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة غلد أف ىنالك حضورا
حقيقيا للموروث الفٍت ،وال يزاؿ ىذا ادلوروث الفٍت ذو السمات احلضارية ادلرتبطة بالسياؽ االجتماعي والضاربة جذورىا يف
القدـ ،ؽلثل واحدا من أىم الروافد اليت أمدت التصوير اجلزائري ادلعاصر بالكثَت من الصياغات واحلقائق ادلعرفية يف رلاؿ التشكيل.
جذور الفن التشكيلي في الجزائر:
إف الرسوـ اجلدارية لكهوؼ الطاسيلي والرموز الشعبية من أقدـ الفنوف اليت عرفها اإلنساف وادلرتبطة بطقوسو ومعتقداتو
وتقاليده وعاداتو ،تؤكد طراز مكانو ومسات بيئتو يف تكامل وانسجاـ تاـ ومن مث فهناؾ اتصاؿ حضاري مستمر جبذور ىذا الفن.
كما أف التصوير الشعيب فن صباعي مرتبط بقضايا اجملتمع وواقعو ،ومرتبط أيضا بادلوروث الفٍت الذي ؽلثل لغة مفهومة للجماعات
يف ظل التواصل بُت الفناف وادلتلقي.
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أما كيف وصل العمل الفٍت الشعيب لصورتو النهائية فال بد أنو تتبع معطيات إلخراج العمل يف ىيئتو النهائية وبشكلو
البسيط الذي اعتمد عليو يف طرح ادلوضوع .وىي رلموعة من اخلصائص وادلميزات جعلت من العمل ذو صبغة شعبية وىي
كاآليت:
 1ػ البد من إحساس الفناف الشعيب بالتوازف يف عملو سواء كاف على جدار أو آنية أو سجاد ويقوـ على عدد من احملاور
اليت مت توزيعها بتلقائية لتحقيق القيمة اجلمالية بتوازف وتناغم العناصر التشكيلية وتأليف الصورة النهائية للعمل الفٍت.
أػ التكوين الدائري :أىم ىذه القواعد يكوف يف األواين ادلنزلية الفخارية األمازيغية ،وىو تكوين دائري زلوري قائم على
نقطة مركزية يف إنشاء زخرفة معينة نباتية كانت أـ ىندسية ،وأيضا يف اجلدراف الداخلية للبيوت.
ب ػ التكوين التماثلي  :إذ نرى الزخارؼ الشعبية فيها تشابو نصفي شكال ولونا ويف بعض األحياف شكال فقط ،ومصدر
ىذا التماثل ما ىو موجود يف جسم اإلنساف واحليواف و النبات كأوراقو ،حيث ؽلثل مصدراً يف إنشاء ىذا التكوين ونراه يف الزرايب
وادلالبس التقليدية .
ج ػ التكوين المتوازن  :قليال ما صلد ىذا التكوين يف الفنوف الشعبية بصفة عامة ،إذ صلد فيها توازنا يف العمل من اليمُت
والشماؿ وحىت األلواف فتقوـ على أسلوب التسطيح بقيمة لونية واحدة ويكوف فيو إعلاؿ للمنظور .
 2ػ االبتعاد عن احملاكاة الطبيعية زلرفا كل النسب للعناصر الطبيعية فَتى الرسوـ الشعبية للحيوانات والنباتات يف األواين
األمازيغية مغايرة حلقيقتها يف الواقع ،لو رأى إنساف عادي الرسوـ األمازيغية فسيعرؼ ألية منطقة تنتمي ،ولكن ال ينسبها إىل
حيواف أو نبات معُت إال أىل االختصاص أو الفناف الشعيب .
واستخداـ الزخارؼ وربريف النسب جعال العمل الفٍت الشعيب يظهر بصورتو البسيطة الصادقة .
 3ػ الحظت يف األعماؿ الشعبية يف كل مناطق اجلزائر من منطقة األمازيغ وبٍت ميزاب بغرداية باجلنوب اجلزائري وأقصى
الغرب اجلزائري بتلمساف وندرومة وأقصى اجلنوب اجلزائري عند قبائل الطوارؽ ،أف الفناف الشعيب يعتمد على التسطيح يف عملو
مبتعدا عن ادلنظور وأنو مل يتلق أي تعليم أكادؽلي يقيده أثناء عملو الشعيب لتوضيح األبعاد وإعطاء عمق للعناصر الفنية على
سطح العمل الفٍت سواء آنية أو سجاد أو جدار ،وتعترب ىذه اخلاصية ميزة من شليزات التصوير الشعيب بشكل عاـ وعنصرا من
عناصر التكوين يف العمل الفٍت الشعيب.
قد اعتمد الفناف الشعيب يف ىذا على ادلنظر الروحاين النابع من مفاىيم دينية وابتعد عن ادلنظور بادلعٌت األكادؽلي شلا جعل
العناصر يف العمل الفٍت تقع على مستوى واحد خالية من العمق البصري .فادلنظور الروحاين عند الفناف ادلسلم الذي يبحث عن
جوىر األشياء مباشرة دوف الدخوؿ يف الفهم العميق "ألف شبة أمرا مهما يف ادلنظور الروحاين ىو أف الكائنات والكوف كلو موجود
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بالنسبة هلل ،ألنو من صنعو وخلقو وليس وجوده قائما بالنسبة لإلنساف ،وىكذا فإف األشياء وادلشاىد ترى من خالؿ عُت اهلل
ادلطلقة اليت ال ربدىا زاوية بصر ضيقة على عكس
ادلفهوـ الغريب الذي غلعل األشياء وادلشاىد ادلرئية من خالؿ عُت اإلنساف وشتاف بُت رؤية شاملة وزاوية ( ورؤية ) ضيقة،
3

بُت رؤية اهلل ورؤية اإلنساف".

 4ػ ميل الفناف الشعيب إىل التزيُت بكثرة و حبو إلظهار العمل الفٍت بشكل ملفت صباليا ،جعلو يأخذ مبدأ التزيُت يف
لوحاتو كخاصية سبيز بعض أعمالو الفنية كزينة لألثاث خاصة يف منطقة اجلزائر العاصمة ،كالصناديق والكراسي وادلرافع وادلرايا،
زخرفت بزخارؼ نباتية وبألواف زاىية ،وىي حرفة قدؽلة تعود إىل حقبة الوجود الًتكي باجلزائر ،وما زالت منتشرة يف العاصمة
وضواحيها حلد اآلف .والقصد من ذلك التزيُت إشباع الرغبة اجلمالية لدى ادلتأمل ذلا وزيادة االستمتاع هبا وفضال عن ذلك تضيف
للموضوع روعة وإحساسا باجلماؿ .حىت ادلالبس التقليدية الرجالية يف العاصمة تزين بشكل خارج عن ادلألوؼ وأيضا دبنطقة
تلمساف.
وظائف الفن الشعبي:
نشأت الفنوف حلاجة اإلنساف إليها ،وذلك دلعرفة الكوف والتعبَت عن نفسو ،وما غلوؿ يف خاطره من ىواجس وأفكار ،ذلذا
جلأ اإلنساف البدائي إىل الرسم على جداريات الكهوؼ وحوائط بيتو ػ كما رأينا ذلك يف البيوت األمازيغيةػ مرورا باستخداـ صبيع
أنواع الرسوـ على آالتو ،اليت ازبذت يف بعض األحياف رؤيتو معربا عنها بالشكل ،وهبذا تكوف الفنوف قد نشأت حلاجة نفعية
وحاجة روحية ،بعيدة عن العبث ،فيها يعرب الفناف الشعيب عن وضعو االجتماعي وتارؼلو ،فهي تعد دبثابة سجل حلياتو ،فهو يوجو
دائما ضلو رلالو اخلاص بو طادلا ظل معربا عن العمل وعن ادلنفعة وعن احلاجة وسط األشياء األخرى".

4

وىذه احلاجة وادلنفعة مل تكونا خارج عادات وتقاليد الفناف الشعيب ،تلك العادات والتقاليد اليت يستقيها من واقعو.
فالفناف ىنا يليب رغبة اجملتمع كما ذكرنا سابقا ولكن مع االحتفاظ بالتعبَت عن ذاتو وشعوره الفردي ".فادلنتجات البشرية ىي مزيج
من عناصر نفعية وفنية ولكن بدرجات متفاوتة وال ؽلكن تصور أي شيء ال يضم عناصر النفع والفن معا".
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وال ؽلكن للفناف إف ينتج فنا ذا قيمة ويكوف منعزال ،وإذا مل يكن مندرجا ومتفاعال مع حاجات رلتمعو ال يكوف من وراء
عملو الفٍت جد وى وهبذا يبقى الفناف يف عالقة وطيدة مع رلتمعو .فتاريخ الفنوف يؤكد لنا " استحالة استخالص القيم اجلمالية
دوف القيم النفعية .فالتزاوج بينهما قد مت بإتقاف وتالحم للوصوؿ إىل ادلعاين اجلوىرية اليت يؤوؿ إليها العمل الفٍت ،فالشكل ينظم
عناصر الوسيط ادلادي للعمل الفٍت وىذه العناصر البد و أف تتسم بداللة تعبَتية" .
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فإذا كاف الفن الشعيب يوصف بتعبَته عن الروح اإلنسانية وعن التقاليد وموروثات الشعوب ،فلو األولوية أف ؽلتلك صفات
الفن من أجل الفن والنفعية معا ،فهو اندماج بينهما مثل اندماج الفناف الشعيب وانغماسو يف واقعو" ،فالفن ىو األداة الالزمة إلسباـ
ىذا االندماج بُت الفرد واجملتمع فهو ؽلثل قدرة اإلنساف غَت احملدودة على االلتقاء باآلخرين وعلى تبادؿ الرأي والتجربة معهم ".
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فميزة اإلنساف أنو يطمح أف يعرب عن نفسو وعن رلتمعو ،أي يريد أف يكوف الصورة ادلصغرة للمجتمع الذي يعيش فيو
بكل تارؼلو الطويل أي أف يصبح كيانو ىو كياف اجملتمع ،فالفناف الشعيب يريد أف ؽلتلك العامل احمليط بو .فعادلية الفن كاف ذلا التأثَت
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الكبَت يف خياؿ العلماء الفيزيائيُت ولوال خياؿ الفناف ما كانت كل ىذه العلوـ احلديثة ،من ىنا نؤكد على نفعية الفن مع االعًتاؼ
بالبعد الفردي التخيلي لو يف الوقت نفسو.
واحلديث عن اإلبداع واحلاجة والوظيفة يف تكوين الثقافة ادلادية يدعو إىل اإلشارة لدور الفن يف تلبية احلاجة من خالؿ
الوظيفة الناشئة من وراء ىذا الدور:
1ػ الفن غلسد الثقافة الروحية والًتوػلية يف صور صبالية تشكيلية سبلؤىا الرموز ادلعربة عن تصور الشعيب ذلما.
 2ػ الفن يشكل أظلاطا نفعية ذلا استخدامها ادلعيشي والعملي ،ويعطي ادلنتج طبيعة صبالية توحد بُت الفعل ادلادي
واإلحساس اإلنساين.
3ػ الفن ػلقق رواجا اقتصاديا.
 4ػ الفن يوحد الشعور من خالؿ خلق أطر ذوقية عامة للمجتمع.
 5ػ الفن يعرب عن ادلكاف أو البيئة من خالؿ خامات البيئة اليت يعيش فيها.
 6ػ الفن ؽلثل أسلوبا تربويا داخل اجملتمع من خالؿ قيمتو اجلمالية ومصداقيتو يف التعبَت.
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7ػ الثقافة ادلادية ىي اخلصوصية احلقيقية ادلعربة عن ادلكاف واليت تدعم التقاليد وربقق وجودىا داخل اجملتمع".

122

عالقة الشكل بالمضمون في الفن الشعبي :
إف أبسط صورة للفن الشعيب ىو كونو ذلك التعبَت عن العادات والتقاليد وادلوروث وادلعتقدات ،كما بينا سابقا ،إال أنو
ليس فنا جامدا أو رلرد ناقل ذلذه األشياء صبيعا وإال أصبح بال معٌت ،فهو بالعكس ؽلتلك حرية احلركة و التجريب ،ومن مث
التطوير والقدرة على التكيف مع ما يستجد من أفكار يراىا الفناف يف الواقع الذي يعيشو ".إذف فالفن الشعيب ليس فنا تسجيليا
لفن ادلاضي ،وال فنا تقريريا عما كاف يف ادلوروثات ،وال ىو بناقل فقط عن ما ىو موجود حولو ،بقدر ما ىو فن ذبرييب ناـ لدرجة
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أف األسا ليب فيو تتنوع والصياغة الفنية أيضا تتفاوت ،كما أف األفكار حولو تتعدد واخلياؿ بالتأكيد يلعب فيو دورا ىاما".

ويرى الباحث أف ذلك يعرب عن تطوره كفن ،فبقدر ما تؤثر العوامل التارؼلية فيو ،تؤثر أيضا العوامل الثقافية اآلنية،
وبالتايل يستخدـ الفناف كل طاقاتو التعبَتية ،سواء ادلوروثة أو ادلكتسبة ،من أجل إبراز فن شعيب يعرب شكلو عن مضمونو فال
انفصاؿ بُت الشكل وادلضموف" ألف الصورة التشكيلية الشعبية دوف الفكرة ال ربقق للظاىرة اجلمالية معناىا ادلوضوعي ،وبالتايل
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تفقد وجودىا االجتماعي بل وذبعلها غَت قادرة على التشكل النوعي لتحقق صفتها الشعبية".

وقد ساىم التطور يف تأكيد عالقة الشكل بادلضموف ،وتأكيد أهنما يتطوراف بالقدر نفسو لتطور الفنوف الشعبية يف حد
ذاهتا ،فقد يتغَت ادلضموف تبعا للتغَت الثقايف فيتغَت الشكل أو يتطور أو يتغَت الشكل تبعا دلرور الزمن " .طبقا للتطور يف الفنوف
بداية بالفن البدائي حىت الفن اإلسالمي .إف التطور يف ادلضموف أسبق تارؼليا من التطور يف الشكل ،فالناس يغَتوف من نظرهتم
للحياة وينعكس ذلك يف أشكاؿ التعبَت كما ينعكس يف أزيائهم ومبانيهم" .
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ونرى ذلك متجليا دبنطقة ادلعاتقة يف القبائل األمازيغية ،حيث اىتم الفناف الشعيب بتسطيح األشكاؿ و بساطة اللوف،
والرموز التجريدية خبطوطها اجلريئة ذات قيمة صبالية عالية.
ومن مث نرى بأف ادلضموف ىو ىدؼ راجع إىل العقائد الدينية أو ادلوروثات االجتماعية أو العوامل الثقافية اآلنية ،فالشكل
نابع عن إبداع الفناف الشعيب كما أنو معرب عن الثقافة اليت ؽلتلكها الفناف الشعيب.
أىمية استلهام الموروث :
" حينما يستلهم اإلنساف الفناف عناصر من تراثو الثقايف يف مضامُت وأشكاؿ عملو الفٍت احملدث ،إظلا يف الواقع يعرب بشكل
آخر عن قدرات اإلنساف يف رلتمعو ،يف إطار من تطور رلتمعو الفكري".
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يف ىذه احلالة البد من معرفة مالمح تراثنا الفٍت ،حبيث ال نسَت يف اذباه واحد مربوطي األيدي ربت دعوى النظر إىل
ادلستقبل ،بل غلب أف نقف مث ننظر إىل اخللف لنتبُت ونستجلي تراثنا ،فمن فات تراثو تاه ،فحينما يتوجو الفناف إىل استلهاـ
عناصر إبداعو من الًتاث الفٍت البد و أف يدرؾ أف إبداعو احلديث ىو زلاولة جادة للكشف من جديد عن القيم اإلنسانية يف
ىذا الًتاث .وبإصلاز أعماؿ فنية حديثة يكوف ىناؾ تزاوج احلديث مع القدًن خللق أصالة إلبداع فن حديث ،لكي نصل بُت ما
كاف تراثا فنيا وما سوؼ يكوف الرؤية ادلعاصرة .فاإلبداع ىو استشراؼ للمستقبل وليس زلاكاة دلا كاف ،فهو إضافة من ذات
الفناف إىل واقع ما ىو كائن يف احلياة .فعند صياغة الفناف يف عملو الفٍت للعناصر اليت استلهمها من واقع الًتاث الفٍت تكوف
صياغتو جديدة زبضع لقواعد الفن وتعطي يف نفس الوقت إضافة فنية جديدة للًتاث الفٍت كما أف عملية استلهاـ العناصر الًتاثية
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أو استخدامها يف أعماؿ فنية حديثة يعطي للحديث أصالة وبعدا تارؼليا كذلك ،ولكن مع مراعاة أف العمل الفٍت احلديث غلب
أف يربز السمات واخلصائص القومية واإلنسانية وػلافظ يف الوقت نفسو على أصالة الًتاث الفٍت دوف تشويو أو تزييف ،وأف يكوف
اقتباس الفناف لعناصر الًتاث اقتباسا فنيا ػلفظ لألصل روحو وطابعو الفٍت اخلاص من خالؿ الكشف عن قيمة صبالية إضافة إىل
ما ػلملو من مسات تراثية فنية أصيلة.
واستلهاـ عناصر من ادلوروث اإلسالمي أو الشعيب ىو ربقيق عملية نشر الوعي بثقافة األمة اإلسالمية حىت إذا متّ
استعماذلا يف أعماؿ زلدثة فإهنا تعطي للحديث أصالة وبعدا تارؼليا ،بشرط أف يكوف ىذا العمل اجلديد مصوراً أو رلسداً بوسائل
فنية متطورة ليعمل على ربقيق اخلصائص القومية للًتاث الفٍت اإلسالمي ،وزلافظا على روح أصالة ىذا اإلبداع الفٍت التقليدي،
دوف تشويو أو تزييف.
وعملية اقتباس الفناف لعناصر الفنوف التقليدية ادلتوارثة عرب األجياؿ ليحافظ عليها وػلقق طابعا فنيا خاصا بو يف أعماؿ
زلدثة ىي رلاؿ رحب لكل فناف ينهل من منابعها لَتوي ظمأه الفٍت يف إبداع ما يؤكد شخصية أمتو اليت ينتمي إليها.
فالفناف ادلعاصر لو حرية كاملة يف أف ينقل ما يريد من تراثو يف رلالو اإلبداعي احلديث باألسلوب الذي يراه مناسبا وبأي
وسيلة ،وال بد لو أف يتعرؼ الفناف ادلعاصر على ادلعٌت والدالالت ووظيفة وغاية ادلوضوعات التقليدية اليت يستلهمها ،ومن حقو أف
يتدخل بالتعديل والتبديل يف صياغة ما يقتبسو ،وليس ما يستلهمو فحسب ،بشرط توفر اخلربة الفنية دوف طمس األصالة.
اتجاىات الفنانين ورؤاىم في االستلهام :
تعددت رؤى واذباىات الفنانُت يف كيفية استلهاـ الًتاث وأىم ىذه االذباىات ما يلي:
االتجاه األول:
وفيو تتم عملية نقل التجارب الفنية للفنوف التقليدية للسلف كما ىي بعينها على مستوى الشكل وادلضموف ،بعبارة أخرى
يقوـ على التقليد احلريف للًتاث .وىنا يصبح الًتاث صاحب التوجو يف طريقة ادلعاجلة التشكيلية للوحة الفنية ادلعاصرة وىذا ما قاـ
بو بعض الفنانُت اجلزائريُت بإعادة رمسهم جلداريات الطاسيلي ومشاىد الصيد لدى اإلنساف البدائي وبعض احليوانات ادلنقرضة
ىناؾ بأسلوب جديد ،ويرى الباحث أف ىدؼ مثل ىذه األعماؿ ىدؼ تسجيلي معريف بأسلوب جديد جلداريات الرساـ البدائي
كما نرى ذلك يف بعض أعماؿ الفنانُت ادلعاصرين مثل الفناف "ىامشي عامر" بتوظيفو دلشاىد من جداريات الطاسيلي بأسلوبو
اجلديد يف إطار الفنوف اإلسالمية بادلنمنمات اجلديدة كما يف الشكل رقم (.)1
وىناؾ فنانة أخرى قد اىتمت جبداريات الطاسيلي "إذلاـ الفرجاين" ،ومن أعماذلا تلك اليت تصور مظاىر الصيد لإلنساف
البدائي كما يف الشكل رقم (.)2

االتجاه الثاني:
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يقوـ ىذا االذباه على فكرة استخالص عناصر من الًتاث الفٍت يتفق وروح العصر ،وىذا ما عملو بعض الفنانُت كتوظيفهم
لنقوش كتابة التيفيناغ أو بعض الوحدات من ادلوروث الشعيب من اجملوىرات األمازيغية و الطوارقية مثل الفناف "مسلي شكري"،
وفيو يأخذ الفناف من تراثو ما ؼلدـ واقعو ادلعاصر ولكن برؤية جديدة .
االتجاه الثالث:

يقوـ ىذا االذباه على الدراسة التحليلية ربليال تعبَتيا للشكل ومدلولو الرمزي ،وربليال صباليا من حيث البناء التشكيلي ،يف

ظل مفاىيم احلداثة ومتطلبات الواقع ادلعاصر ،مثلما يتضح يف أعماؿ الفنانُت "زلمد إسياخم" شكل (  ) 3و"دونيس
مارتيناز".شكل ( ) 4

شكل رقم ( :)1من أعمال الفنان "ىاشمي عامر" فيو اقتباس من جداريات
الطاسيلي

شكل رقم ( :)2من أعمال الفنانة "إلهام الفرجاني"
نالحظ التأثّر بجداريات كهوف الطاسيلي
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شكل رقم 03

حقيقة وجود الموروث الفني:
منذ آالؼ السنُت وادلوروث الفٍت لو وجود على مدى حقب التاريخ يف إطار التأثَت والتأثر ،فهو موجود بقوة يف داخلنا
حيث عرفت أرض الوطن العريب عدة حضارات وغزاة،وحلت الفتوحات اإلسالمية بأرض ادلغرب العريب ،ولكن السؤاؿ ادلطروح
ىو :مىت يظهر ىذا ادلوروث ؟ واإلجابة مىت توافرت العوامل اليت تساعد على خروجو من نطاؽ الوجود بالقوة إىل الوجود بالفعل،
فادلوروث الفٍت يعترب من أىم مصادر الدخل القومي للفن .وادلوروث الفٍت ىو اإلرث التشكيلي الكبَت ادلمتد عرب احلقب التارؼلية
من القدؽلة ،البونية ،النوميدية ،ادلوريتانية ،الرومانية ،الوندالية ،البيزنطية ،الفتوحات اإلسالمية ،الوجود الًتكي واالحتالؿ الفرنسي
بالنسبة للجزائر.
"فلما يتناوؿ الفناف ادلعاصر عناصر أو أشكاال من الًتاث اإلسالمي واألمازيغي كالزخارؼ مثال لتكوف مصدر إذلاـ ليجعل
منها فنا حديثا ،منتبها إىل أسس فكرية وعقائدية كامنة خلف ىذا اإلبداع الفٍت الشعيب ادلتوارث لينتبو كذلك إىل البعد التارؼلي و
13

الواقع البيئي الذي خلقت فيو ىذه األشكاؿ لتحدد وظائفها اجلمالية يف استخداماهتا النفعية".
وهبذا تقوـ كل من الفنوف احلديثة التشكيلية وما بعدىا على زلورين أساسيُت :
أوال :استلهاـ فنوف الًتاث وإعادة رؤيتو بشكل مستحدث.
ثانيا :توظيف اخلامات ادلتنوعة واللدائن ادلستحدثة دبا يتوافق ومتطلبات العمل الفٍت.
استلهام فنون التراث وإعادة رؤيتو بشكل مستحدث:

الفن التشكيلي اإلسالمي على وجو العموـ ،واجلزائري األمازيغي خاصة ،النابع من فكرين وفلسفتُت سلتلفتُت ،األوىل ىي
فلسفة الفن اإلسالمي ادلتوافق مع العقيدة اإلسالمية ،فقد كانت الفنوف اإلسالمية بشىت فروعها دبا فيها ادلنمنمات مصدراً
استهوى العديد من الفنانُت كالفناف "زلمد راسم" والثانية ىي الثقافة األمازيغية ادلبنية على اخلرافات واألساطَت والسحر.
ولقد نبعت القنوات اإلبداعية للفن اإلسالمي على اختالفها من مصدرين أساسيُت علا:
أوال :النظرة الروحانية:
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"وىي يف صميمها نظرة الفناف العريب ،والذي ينفذ من خالؿ الظواىر البادية للحس إىل حيث اجلوىر الباطن ،فيدرؾ
ذلك اجلوىر حبدس مباشر ؽلزج ذاتو مزجا تفٌت معو فردية الفرد لتصبح قطرة من اخلضم الكوين العظيم وذلك هبدؼ إذابة مادة
14

اجلسم وربطيم وزنو وصالبتو وإعطائو اخلفة ،اذباه تستهدفو النظرة الروحانية اليت سبيز فنوف الشرؽ العريب".
ثانيا :النظرة العقلية ادلنطقية اليت ربلل وتعلل وتستدؿ:

"حيث النظر إىل الوجود اخلارجي بعقل منطقي ربليلي يقف عند الظواىر مشاىدا ذلا ،وىي تطرد وتتابع على ىذه الصورة
15

أو تلك ،فيجعل ىذه االطرادات يف احلدوث قوانُت يستخدمها بعدئذ يف استغالؿ الظواىر الطبيعية على النحو الذي يرضيو".

ولقد كاف لطبيعة البيئة اليت عاش فيها فنانو اجلزائر أثرىا الواضح يف تشكيل نظرهتم التأملية وظلو ملكتهم اإلبداعية يف
شىت رلاالت الفنوف ،ولقد ظلت معهم تلك الرؤية البصرية ،وشغف ىذا الفناف للتعرؼ على ثقافة اآلخرين وعلى كل ما ىو جديد
ومبتكر يف رلاؿ الفنوف عامة وخاصة الفنوف التشكيلية ،وارتقائو بإبداع جعلو يتوازى مع تلك الفنوف العادلية .بل اشتمل على كل
ما ىو أمسى لكونو يعود جبذوره إىل أصوؿ عريقة أال وىي احلضارة اإلسالمية دبا تشملو من قنوات إبداعية شليزة نابعة من عمق
وفكر وعقيدة الفناف ادلسلم ،وزد على ذلك الثقافة األمازيغية الغنية دبوروثها الشعيب الضارب يف القدـ منذ اإلنساف البدائي ،وما
زبفيو رسومهم من أسرار ذلا عالقة بالكوف والظواىر الطبيعية وطقوس دينية ذلا عالقة بالسحر ،فمثال ادلرأة األمازيغية يف بعض
رسومها الداخلية للبيوت تقي أصحاب البيت من كل أذى يأيت عن طربق السحر والشعوذة .ويبقى ىذا ادلوروث األمازيغي
اجلزائري ثروة فنية جلأ إليها الفناف التشكيلي اجلزائري وخاصة بعد استقالؿ اجلزائر ،وأوؿ من سلك ىذا االذباه يف إحياء ادلوروث
الشعيب وخلق مكانة مرموقة لو يف الساحة الفنية حركة األوشاـ اليت تأسست سنة 1967على يد دونيز مارتيناز.
ولكي يكوف ىنالك تواصل ثقايف وتطور يف عمليات اإلبداع الشعيب البد أف يكوف ىنالك تطور يف اجملتمع ،إذف فالفنوف
الشعبية تتطور بتطور اجملتمع وتنحدر باضلداره ،ألهنا تعبَت مباشر صادؽ وأمُت عن واقع اجملتمع بكل ما فيو من قدرات إبداعية.
وذلذا اجملتمع رلموعة من القواعد اليت ربدد أشكاؿ وأساليب فنونو الشعبية.
العناصر التراثية الفنية :
وتتمثل ىذه العناصر يف الغالب يف ىيئة تشكيلية تنحصر فيما يلي:
 ) 1شكل ذو أبعاد مستمد ومستخلص من الطبيعة ،متوغل يف القدـ ومرتبط بالسياؽ االجتماعي ،تنحصر قدرتو
التعبَتية يف شكلو السطحي.
 ) 2شكل ذو داللة رمزية متعارؼ عليو ػلمل مضمونا فكريا أو جانبا معرفيا ،يعرب عن الكل وليس اجلزء وال يوجد ارتباط
شرطي بُت شكلو والشيء الذي يرمز إليو.
أما عن عملية استلهاـ الًتاث واالنتقاء منو وتفسَته فليس اذلدؼ منها العودة إىل ادلاضي ،ولكن استخداـ إمكانيات
ادلاضي الًتاثية يف صنع عمل فٍت معاصر.
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دوافع االستلهام والتعبير عن الهوية" :إف الدافع األساسي للتغٍت بالًتاث ىو كونو ؽلثل يف رصيد كل أمة مالمح ومسات
حضارية ،فالبد من احملافظة على تراثنا األصيل .وذلذا جلأ إليو الكثَت من الفنانُت ليكوف موضع إبداعهم الفٍت احلديث".
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حاوؿ الفناف التشكيلي إحياء العالقة بُت ادلاضي واحلاضر دبعطياتو اجلمالية بفعل ربصيلو األكادؽلي والثقايف الذي ساعده
على سبتُت العالقة مع التاريخ ،ووعي ىذه العالقة على أساس الغايات اجلمالية للفنوف ادلستنبطة من ادلاضي.
"ويالحظ بعض ادلهتمُت حبقل الفنوف التشكيلية العربية أف الفنانُت العرب بعد أف زبطوا مرحلة االحتكاؾ ادلباشر بالغرب
وبعدما وظفوا وجربوا سلتلف التيارات واالذباىات وادلدارس ،فإهنم يعيشوف يف ىذه الفًتة ما أمساه البعض "ادلرحلة الثالثة " أي اليت
ينخرط فيها الفناف يف احلركة االجتماعية والفكرية والسياسية ألمتو".

17

وللفنوف دور ىاـ يف احلضارات العريقة إذ هبا ػل ّدد االنتماء .وقليل من الدراسات اليت تطرقت لعالقة تأصيل الفنوف
وتأسيسها بالسَت مع التطورات اليت طرأت على العامل ،ودراسة ألواهنا وربوالهتا من حاؿ إىل آخر بفعل الظروؼ اليت أدت إىل
انزياح وربوؿ لفنوف دوف أخرى يف ىيكل ادلوروث اجلمايل اجلزائري.
ففي منطقة ادلغرب العريب اليت أشعت على العامل دبعاين احلضارة وأسسها اجلمالية ،ربولت إىل عامل مستهدؼ جغرافيا
وتارؼليا ويعد التطور اجلمايل الفٍت يواكب التطور اجملتمعي ،بل إف مراحل عديدة قوضت سبيل اإلبداع لتحل زللها أشكاؿ
تناسب الواقع وربوالتو يف ادلنطقة العربية.
وحبكم نضج طاقات الفناف التشكيلي العريب أخذ يعيد النظر يف تكوينو ،كما قلنا ،بالرجوع إىل تراثو التشكيلي الذي ال
يتمثل يف نظاـ اللوحة بل يتجلى يف فنوف شعبية سواء وجدت يف القرى أو يف احلواضر ،من رسوـ ونقش على اجلبس أو اخلشب
وغَتىا .وضلن طلطئ كثَتا حينما نعترب أف الصناعات ىي زخرفية فقط ،فهي تعابَت عن قيم تشكيلية أصبح الفنانوف التشكيليوف
واعيُت خبصوبتها ،ويف ىذا الصدد أذكر التجربة اليت قاـ هبا صباعة األوشاـ سالفة الذكر.
فالقاعدة ادلبنية عليها الفنوف يف اجلزائر ىي الفنوف اإلسالمية والفنوف الشعبية األمازيغية اليت ألفت فضاء متينا لعالقة الفناف
التشكيلي يف ادلنطقة بفنونو واالنتماء إليها .واليت شكلت بدورىا أرضية متينة للفنوف يف ادلنطقة عمومها ،وساعلت فيها الفنوف
الشعبية بإحياء االرتباط بادلوروث والًتاث من سلتلف جوانب العالقة خبصائص وشليزات ادلبدع اجلزائري الذي كشف قدراتو
وخياراتو ومعارفو ادلًتاكمة إلنتاج لوحة فنية أخذت موقعها فيما بعد دبا يتناسب وادلكاف الذي عربت عنو برغم فطرية ادلنشأ
اليت مل تشكل عائقا حىت اليوـ أماـ تطور ىذه الفنوف ،ورغم أف معظم الفنانُت اجلزائريُت تلقوا دراستهم األكادؽلية يف أوربا وروسيا،
وبالرغم من استعماذلم تقنيات تبدو للوىلة األوىل أهنا تقنيات غربية إال أننا صلد يف أعماذلم الفنية ذلك البعد الثقايف والتارؼلي
والذي يعرب بصدؽ عن اذلوية االجتماعية والثقافية ذلذه ادلنطقة.
ونستشهد على ذلك بأعماؿ الكثَت من الفنانُت أمثاؿ "زلمد راسم" وأخوه "عمر راسم" و"مصطفى بن الدباغ" ،وصباعة
األوشاـ اليت كانت أوؿ من عاجل قضية اذلوية يف اجلزائر ،حيث قدمت أفكاراً جديدة يف ظل ظروؼ صعبة ،و اذبهت إىل الرمز
كوسيلة للتعبَت الفٍت ،وذىبت إىل أصوؿ ىذا الشعب وانغمست يف جذور ادلاضي القدًن.
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ومن الذين ضبلوا مشعل حركة األوشاـ رلموعات جديدة من الفنانُت الشباب لتستأنف ىذا التقليد الذي ظل مستمراً رغم
اختفاء حركة األوشاـ بفضل بعض ادلبادرات اليت نذكر منها "ورشة مارتيناز" دبدرسة الفنوف اجلميلة ،وأيضا رلموعة (السنونو) اليت
دلسنا يف زلاوالهتا اذباىا للتفكَت والًتكيب يبدو واضح الرؤية والطريقة بالرغم من بعض الًتددات التشكيلية ،فبوسائل وأحباث
تشكيلية فردية ػلاوؿ ىؤالء الشباب ذبريب صيغ تظهر اىتماما واضحا دبركز احمليط أي اإلنساف الفرد ،صراعاتو ومعاناتو الداخلية
للتالؤـ مع زليط جديد ،أخذت فيو الصراعات صوراً مل نعرفها منذ االستقالؿ.
"ورلموعة حضور*  " Présenceوىي رلموعة كانت تعمل بتوجيو فٍت من مارتيناز ،وكل أعضائها من خرغلي مدرسة
الفنوف اجلميلة ،حائزين على دراسة أكادؽلية وعلى ثقافة فنية جعلتهم ينطلقوف هبدؼ فٍت واضح يتمثل يف :الغوص يف أعماؽ
18

الًتاث الشعيب الفٍت ،والبحث عن صيغ حذرة مالئمة دلتطلبات التشكيلية و الفنية ادلعاصرة ".

ورلموعة" الصباغُت " الذين كاف ذلم الفضل يف مواصلة الطريق والسَت على خطى رلموعة األوشاـ يف أعماذلم وأفكارىم.
وال ننسى أيضا الفنانُت الذين اختار كل واحد منهم طريقة للتعبَت عن تطلعاتو وطموحاتو وىم كثر ،حيث وجدت يف كل فناف
التقيت بو ،يف مساري الفٍت من األساتذة الكراـ والفنانُت الذين حضرت معارضهم ،تلك القوة والنشاط والتحكم يف التقنية للتعبَت
عن ادلوضوعات ادلختلفة اليت عاجلوىا بكل صدؽ ،واليت تعكس اذلوية احلقيقية ذلذا الشعب الذي كاف يف يوـ من األياـ منرباً
للعلم والفنوف ،والذي تدىورت أحوالو جراء االستعمار الذي حطم التسلسل التارؼلي عن قصد الستعباد أىلو وطمس معامل اذلوية
الوطنية اليت مل تكن من ىواجس ىذا الشعب قبل االستعمار.
فبهدي من أسالفهم ػلاوؿ ىؤالء الشباب ،وبعد ذبارب متعددة ،البحث والتأكيد على صبالية أصيلة تعرب عن متطلبات
فنية زللية ( جزائرية ) غلد فيها ادلشاىد مكونات ذاتو ،ويلمس فيها األجنيب عناصر لغة تشكيلية عادلية.
والفناف اجلزائري مل يستطع أف يفلت شلا ػلدث عند الفناف الغريب .فهو زلاط دبجتمع يف حالة حركة وحبث وقلق خارجي،
رلتمع الصراعات ادلكشوفة واحلادة ،ذلذا عاىن الفناف يف الكشف عن خصوصيتو ألف عادلو مل يستقر بعد.
ولذلك فإف ادلبدع يف ىذا العامل يكوف مهموما أساسا برصد وعكس ذبربتو مع التحوالت االجتماعية ،أي مع الواقع الذي
يتحرؾ خارجو ،دبا فيو من كوارث وحروب ومذابح واهنيارات وانكسارات وغَتىا ،بينما يعيش ادلبدع األوريب ذبربة مستقرة ،فهو ال
يلتفت كثَتا إىل ما ػلدث خارجو ،إذ أف اىتمامو األساسي انسحب إىل عادلو الداخلي ،عامل الذاكرة و الالوعي واحللم ،وعامل
التجربة اخلاصة الفردية .لذلك أصبح خارج الفناف الغريب ىواء فارغ ،بينما وجد ضالتو يف غٌت الذاكرة وثرائها واعتقد أف ىذا ىو
احلد الفاصل بيننا وبينهم.
ويبقى الفناف اجلزائري يتابع ما ػلدث خارجنا ويهتم بالتغَتات اليت تطرأ على رلتمعنا ،ونتساءؿ ىل من ادلعقوؿ أف ننسخ
أنفسنا وذباربنا عنهم؟
بالرغم من قولنا فيما سبق بأف الفنانُت العادليُت
أما مسألة اذلوية يف الفن التشكيلي فهي مليئة بالشراؾ اخلادعة ،إذ ّ
استفادوا من الًتاث التشكيلي العادلي دبا فيو فنوف الشرؽ ،وإعادة طرحو بوصفو نتاجا خاصا هبم ،شلا جعل من الصعب التمييز
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بُت فنوف الغرب بسبب احتواءىا فنوف الشرؽ دبا فيها الفنوف اإلسالمية وحىت إصلازات اإلنساف البدائي .فهل يستطيع الفناف
اجلزائري أف غلد مكانا لو يف ىذا العامل الذي أنتج كل ما ؼلطر على باؿ أحد؟
تواجد الفناف التشكيلي اجلزائري يف واقع بصري مغاير وتأثره بادلثَتات اليت تداىم عينو ،سواء كحالة بصرية للواقع أو
كإنتاج تشكيلي ينتشر أيضا يف نفس الواقع الذي يعيشو الفناف اجلزائري يوميا ،أليس لذلك أثر قوي على إنتاجو؟ زلاوال فرض
ظلط يقاوـ و يبقى وال ينفٍت ،ليسَت على إعالف ىويتو وسبايزه ،وقد حاوؿ كل فناف تشكيلي ابتكار لغة تواصل بصرية من خالؿ
أعمالو ربمل لغة ذات قيمة معنوية تتميز بالدؽلومة ،وىذا ما ؽليز الفن عن أية لغة تواصل بصري أخرى .تلك ىي مغامرة اإلبداع
يف اجلزائر اليت بدأت منذ  1831لتأخذ منعرجات عديدة سطرهتا الظروؼ التارؼلية بكل دقة .فاحلركة التشكيلية يف اجلزائر بتياراهتا
ونزعاهتا نتيجة دلكتسبات وذبارب ذبمع ادلراحل ادلختلفة للفن اجلزائري.
ويف هناية ادلطاؼ ال ندع إىل نوع من التبسيط الساذج يف العمل الفٍت ،كما ال ندع لوظيفة إذلية لدور الفناف .إال أننا من
ناحية أخرى ندعو إىل عمل فٍت متمسك بأصالتو ومتفتح على العامل اخلارجي وواع بقدراتو الفكرية والفنية والتارؼلية اليت سبده
بالقوة الكافية للخوض يف ادلستقبل اجملهوؿ .فالفن لغة تواصل حضاري تنبذ القطعية وترفض االنكفاء على الذات.
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