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The Paintings of the American Orientalist 

Painter Frederick Arthur Bridgeman 
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 مقدمة :

جاء التفاعل الفني بين الشرق والغرب نتيجة إنفتاح متبادل له جذوره القديمة من خالل أن الفن تراث 
، وكذلك من خالل رحالت قام بها بعض فناني الغرب ممن إنساني متبادل ليس حكرا على أمم معينة

سموا بالمستشرقين الذين نهلوا من تراث وفنون وطبيعة المشرق والمغرب العربي، وبرزت محاولة التماثل 
بين حضارتي الشرق والغرب على أعتاب مرحلة جديدة من تطورهما التاريخي على تخوم القرنين الثامن 

قد شهدت تقاربا وتبادال ثقافيا ليس بين طرفين متناقضين حضاريا وحسب،  عشر والتاسع عشر، وكانت
 وإنما في عملية تأثر وتأثير متبادل، وفي حالة من اإلزدواجية والتثقف واضحة المعالم .

، ا كبيرا في الفكر واألدب العربيالعرب يعتبرون االستشراق ظاهرة فكرية لعبت دور إن الكثير من المفكرين 
ين أخذوا العلوم واآلداب والفنون عن العرب ونقلوها إلى بلدانهم الغربية فشكلت بذلك أساسا فالمستشرق

، وقد كان للجزائر نصيبها اق الفني فقد تعددت غاياتهودعائم وركائز لحضارتهم، وفيما يتعلق باإلستشر 
بيون سجلوا التاريخ من الدراسات االستشراقية وعلى جميع األصعدة فأثناء الرحالت التي قام بها األورو 

الثقافي للجزائر من خالل تصوير الحياة اليومية الجزائرية في لوحاتهم وتدوينها في مذكراتهم، وبعضها 
جاء على شكل دراسات في الخصائص األنثروبولوجية للمجتمع الجزائري كما فعل العديد من 

ع عشر حين قاموا بتسجيل مشاهد من نصف الثاني من القرن التاساألنثروبولوجيين الفرنسيين بداية من ال
 الحياة اليومية الجزائرية .

زار الجزائر خالل القرن التاسع عشر نخبة من كبار المستشرقين والرسامين الغربيين الذين انبهروا بالبيئة 
ناطقة تعبر عن انجذابهم إلى سحر هذه البيئة وعمقها  ، وترك العديد منهم لوحاتاالجتماعية االسالمية

، الوجهة المفضلة لألدباء 1830فقد صارت الجزائر منذ احتاللها من قبل فرنسا سنة ، لتها وثرائهاوأصا
والفنانين المستشرقين، وخالل تلك الزيارات أنجز الفنانون العديد من اللوحات التشكيلية التي طغت عليها 

 صورة المرأة والمناظر الطبيعية واأللوان الدافئة والزاهية .

رتديات ومناطق مختلفة ماجتماعية ون في لوحاتهم شخصيات نسائية جزائرية من طبقات جسد الرسام
فريدريك أرثر  الرسام األمريكي اللباس التقليدي الجزائري، ومن أشهر هؤالء الرسامين المستشرقين

الذي اشتهر بالبورتريهات لنساء جزائريات في كامل  Frederick arthur Bridgemanبريدجمان 
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وفي هذه السياق تأتي دراستنا لتتناول صورة المرأة الجزائرية في لوحات الرسام األمريكي فريدريك  أناقتهن
 أرثر بريدجمان .

فصول، الفصل األول قدمنا فيه ماهية االستشراق الفني وتناولنا فيه مفهوم  إلى ثالثة قمنا بتقسيم دراستنا
بعنوان الرسام األمريكي  ائر، وأعقبنا ذلك بفصل ثانز مظاهره في الجنشأته و و االستشراق واالستشراق الفني 

فريدريك أرثر بريدجمان وتناولنا فيه حياته وأهم لوحاته، أما الفصل الثالث فهو دراسة تطبيقية وقراءة نقدية 
 للوحات فريديريك أرثر بريدجمان التي تناولت المرأة الجزائرية كموضوع رئيسي فيها .

ى توفيقه، ونسأله أن يكون عمال نافعا ومفيدا لكل طلبة العلم عامة نحمد هللا سبحانه وتعالى عل
 . خاصة والمتخصصين في الفنون التشكيلية
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 إشكالية الدراسة 

الدراسات الفكرية، والنقدية،  التي أخذت حيزا ال بأس به فييعتبر االستشراق الفني أحد الظواهر المعرفية 
د إنبهر الرسامون المستشرقون بالشرق وسحره، ورغبوا في استكشاف أسراره مما فقاألكاديمية، و والتاريخية، 

جعلهم يتناولون في العديد من أعمالهم مظاهر حياة الشرق متجلية في مشاهد مختلفة كاستعراضات 
، وكذا سهم التقليدي األصيلالفروسية والصيد ومناظر الطبيعة والصحراء والرجل والمرأة العربية ولبا

  ومدن .ار الشرقي من مساجد وحارات المعم

ية في الفن مرت بثالث مراحل أساسية اق الفني على أن الحركة االستشراقيتفق أغلب المهتمين باإلستشر 
فريقين، الفريق األول يعتمد في  ، ولذلك فهم ينقسمون إلىلكنهم يختلفون حول األساس الذي يعتمدون عليه

ة الشرق والمغرب العربي، ويرى أن المرحلة األولى من االستشراق تصنيفه على النشاط العسكري في منطق
، أما الفريق الثاني فيرى أصحابه أن المرحلة األولى م1798الفني بدأ مع حملة نابليون على مصر سنة 

، وتميزت لوحات المستشرقين الغربيين بإبداعها في تصوير النساء 1بدأت في القرون الوسطى المسيحية
لمستشرق فريديريك أرثر بريدجمان، في كامل أناقتهن، ومن بين هؤالء الرسام األمريكي ا العربيات وهن

إلى مظاهر حياة الجزائريين العاكسة لهويتهم  فريدريك أرثر بريدجمان تطرق الرسام األمريكي المستشرق و 
أنه إختزل صورة إال أن المرأة الجزائرية هي الموضوع الطاغي واألكثر جذبا في لوحاته لدرجة األصيلة، 

الشرق الساحرة في المرأة، لذلك تظهر لوحات بريدجمان مشحونة في جانبها البصري باألزياء التقليدية 
النسائية الجزائرية مثل الحايك والجبة القبائلية والكاراكو وغيرها باإلضافة إلى المجوهرات حيث تميزت 

 لوحاته بالدقة والثراء والوضوح والتجديد .

ريك أرثر بريدجمان أحد أكثر رسامين الواليات المتحدة األمريكية شهرة، ومن كبار الفنانين يعتبر فريد
باإلضافة إلى المناظر  المستشرقين الذين أتوا إلى الجزائر وسحرتهم العادات والتقاليد التي تتميز بها،
منه فإن السؤال الجوهري الطبيعية والخالبة ولكن أهم موضوع ركز عليه هو تمثيل ورسم المرأة الجزائرية و 

  إلشكالية دراستنا يتمثل فيما:

 س: كيف تم تجسيد المرأة الجزائرية في لوحات الرسام األمريكي المستشرق فريدريك أرثر بريدجمان؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13ص (2014الجزائر، )1، العدد1، مجلة جماليات، المجلد"جميالت الجزائر في اللوحة البصرية االستشراقية"جمال مفرج:  -1
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 ا على النحو التالي:إلثراء هذه اإلشكالية دعمناها بجملة من التساؤالت طرحناه

 ماهي تمثالت المرأة الجزائرية في لوحات الرسام األمريكي المستشرق فريديريك أرثر بريدجمان؟س: 

 س: هل تم تقديم المرأة الجزائرية في لوحات بريدجمان بصورة حقيقية واقعية أم صورة خيالية مزيفة؟

 مال المرأة الجزائرية؟س: كيف ساهم الخطاب البصري في لوحات بريدجمان في إبراز ج

  أهمية الدراسة

من أهمية الفن التشكيلي في حد ذاته ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية الجزائرية سواء تنبع أهمية الدراسة  -
 من خالل الرسامين الجزائريين أو المستشرقين .

من الناحية الحمالية  تكمن أهمية الدراسة في التطرق إلى صورة المرأة الجزائرية في االستشراق الفني -
 اسة االستشراق الفني في الجزائر.ودر ، كرمز فني داللي إبالغي والثقافية

حيث تمثل هذه  يكي المستشرق فريدريك أرثر بريدجمانلرسام األمر الفنية ل عمالاألالتعرف على  -
سلوبهم المميز في الدراسة خطوة مهمة للتعريف بأهم الرسامين المستشرقين في العالم الذين حافظوا على أ

الرسم التشكيلي، وجسد بأنامله جماليات البيئة الجزائرية والمرأة الجزائرية من خالل إبراز السمات التي 
 تميزت بها .

 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة الموسومة بصورة المرأة الجزائرية في لوحات الرسام األمريكي المستشرق فريدريك أرثر 
 بريدجمان إلى:

كشاف جانب مهم في التاريخ الفني التشكيلي الجزائري أال وهو اإلستشراق الفني الذي نادرا مايتم إست -
 تناوله في البحوث العلمية .

إبراز قدرة البيئة والتراث العربي واإلسالمي بمظاهره الثقافية واالجتماعية على التأثير على المستشرقين  -
 أو الفنانين الغربيين .



8 
برلين -المانيا  /اسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسي    

اسة إلى التعريف بصورة المرأة الجزائرية في االستشراق الفني وتحديدا في لوحات تهدف هذه الدر  -
 المستشرق األمريكي فريديريك أرثر بريدجمان .

 إثراء المكتبة العربية عامة والجزائرية خاصة بهذا النوع من الدراسات . -

 منهج الدراسة

ليل لسيميولوجية بما أن هدفنا هو تحا سات التي تعتمد على المقاربةضمن الدرا تصنف هذه الدراسة
تها من أجل اوتفكيك مفرد لرسام األمريكي المستشرق فريدريك أرثر بريدجماناللوحات الفنية االستشراقية ل

االعتماد  خالل ظهار المعاني الحقيقية لكل لوحة، وذلك منالكشف عن ماتخفيه من معاني ودالالت وإ
 . Laurent Gervereauجيرفرو  على شبكة التحليل التي اقترحها لوران

طريقته في تحليل الصورة، وهي الطريقة التي سنعتمدها في  Laurent Gervereauرو يطرح لوران جيرف
الثابتة بجميع ، كما تعتبر طريقة شاملة في تحليل الصورة حة الخطواتهذه كونها طريقة واضدراستنا 
 Laurent Gervereauالتي يقترحها لوران جيرفرو وشبكة التحليل، 1وعلى رأسها الصورة الفنيةأنواعها 

 تقوم على عدد من الخطوات: والتي سنطبقها في دراستنا

لوصف مرحلة :" قد تبدو مرحلة ا Laurent Gervereauيقول لوران جيرفيرو  الوصف األولي: -1
نى التحليل أساسية، فانطالقا من العناصر المتحصل عليها عن طريق الوصف البسيط يب ساذجة، ولكنها

 مجموعة من الخطوات لتسهيل عملية الوصف وهي: Gervereauيضع جيرفيرو ، الناجح"

ة المعنية ويندرج تحت يقصد به كل المعطيات والمعلومات المادية التي تخص الصور  الجانب التقني: -أ
ستعملة ويقصد اسم المرسل أي صاحب اللوحة، وتاريخ اإلنتاج، ونوع الحامل، والتقنية المهذا اإلطار، 

هذا إلى جانب شكل إطار بالتقنية نوعية الورق أو القماش وكذلك طبيعة األلوان الموظفة زيتية أو مائية، 
  . 2اللوحة وحجمها العام

 

يبقى التحليل التشكيلي بغض النظر عن القيمة الفنية للصورة ضروريا، وهذا  الجانب التشكيلي : -ب
 ية، أولها عدد األلوان ودرجة إنتشارهاالتحليل يستند إلى عدة نقاط ثانو 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Laurent Gervereau: Voir, Comprendre, Analyser les images (Paris,Editions la découverte, 1997) P34-36 . 
2- Ibid: P46 . 
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حصر ألهم األلوان المستعملة في اللوحة يساعدنا على حسن التأويل، فاأللوان على حد تعبير هذا ال
 . 1قفزت من وظيفتها كمادة بصرية إلى وظيفة رمزية Gervereauجيرفيرو 

رق إلى التمثيالت األيقونية التي جاءت في اللوحة، ويمكن تقسيمها إلى أما في النقطة الثانية فقد تط
 فئتين:

 تلك المتعلقة بالهيئة اإلنسانية واألشكال الحيوانية والنباتية . -

 تلك المتعلقة باألشكال الهندسية . -

وط تسمح هذه األيقونات بالتعرف على الخطوط الرئيسية في اللوحة مع العلم أن لكل شكل من الخط
داللته الرمزية، فبينما الخطوط المستقيمة توحي بالثبات والصرامة، نجد أن المائلة توحي بالديناميكية 

 .2والحركية، أما المنحنية تعطي اإلحساس بالنعومة واألنوثة

مايهم في هذه الخطوة من الوصف يتعلق بشكل أساسي بالقراءة األولى للوحة، وهذه  الموضوع : -ج 
معرفة عالقة النص بالصورة، فالعنوان سواء وضع من طرف صاحب العمل الفني أم ال،  القراءة تتطلب

يبقى ركيزة أساسية في تشكيل المعنى، وفي هذه المرحلة يتم البحث إذا ما كان العنوان يعكس حقيقة 
ثم تأتي في ، 3التمثيل األيقوني في اللوحة أوال، فالعنوان كرسالة لسانية لها دور توجيهي في قراءة الصورة

المرحلة الثانية القراءة األولية لعناصر اللوحة، وهو مايعرف سيميولوجيا بالمستوى التعييني أي تعيين 
عناصر اللوحة بإعطائها معناها األولي البسيط، وذلك حتى يتم في مرحلة الحقة من التحليل من اإلسقاط 

تخرج أمرين من العملية السيميولوجية :" نس Hjemslevالحسن للمعاني الضمنية، وكما يقول هيمسالف 
 .4التعيين والتضمين، والتعيين يعتبر األبسط، أما التضمين فهو أشد االثنين تعقيدا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Laurent.Gervereau: P46 . 

2- Dominique Serre-Floersheim: Quand les images vous Prennent ou mot, ou Comment décrypter les image(France, les 
editions d'organisation, 1993) P22 . 

 3- Laurent.Gervereau: P50 . 

 4- Marie-Claude Vettrino: Lire une image-Analyse de contenu iconique(Paris, Armand Colin Editeur, 1993) P46 . 
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 دراسة بيئة اللوحة:  -2

يقصد به السياق الذي أنتجت فيه اللوحة، والذي يسمح بتفادي التأويالت الخاطئة التي قد يحدثها الوصف 
ايقود إلى معرفة الوعاء التشكيلي الذي تنتمي إليه اللوحة، وإلى أي األولي لعناصر اللوحة، وهذا م

االتجاهات الفنية تنتمي هذه اللوحة، وفي المقام الثاني البحث في عالقة اللوحة بالتاريخ الشخصي 
لصاحبها وذلك بغرض الكشف في مستوى الحق عن ماالذي دفعه إلى إنتاجها، وهذا مايرتبط أساسا 

 والته النفسية ومحيطه االجتماعي الذي يعيش فيه .بنشأته وطبيعة مي

 التأويل أو القراءة الثانية )التضمينية( : -3

في هذه المرحلة يتم الوصول إلى الهدف المنطقي من خطوات التحليل السابقة والمتمثلة في الوصف 
ميولوجي للوحة أو ص غاية التحليل السيأو بيئتها، ففي هذا المستوى تتلخ األولي، ودراسة سياق اللوحة

ألي صورة كانت، إذ يتعلق األمر في هذه القراءة التضمينية بالداللة الحقيقية للدليل بحيث أنها تربط بين 
 هذا األخير وواقعه الخارجي .

بأن التضمين يتموقع على المستوى الرمزي بمعنى أنه يحيل إلى كون  Hjemslevكما يوضح هيمسلف 
ا تمثله، فالتضمينية تتعلق بالجانب االنساني المتصل بعالقة التأثير الحادثة د ممالصورة توحي بما هو أبع

عند إلتقاء الدليل مع أحاسيس ومشاعر القراء، وعلى هذا األساس يكون المستوى التضميني مرتبط 
 . باإلطار السوسيوثقافي الموجود فيه

، وهي الحوصلة التي Gervereauوهي المرحلة األخيرة في شبكة تحليل جيرفيرو نتائج التحليل:  -4
يمكن تلخيص شبكة تحليل لوران جيرفيرو ، و 1نستخلصها بعد دراسة مختلف خطوات التحليل السابقة

Laurent Gervereau :كما يلي 

 . الوصف -1

 الجانب التقني: -أ

 اسم صاحب اللوحة . -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Laurent.Gervereau: P75 . 
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 تاريخ ظهور اللوحة . -

 نوع الحامل والتقنية المستعملة . -

 الشكل والحجم . -

 الجانب التشكيلي . -ب

 عدد األلوان ودرجة إنتشارها . -

 التمثيل األيقوني/الخطوط الرئيسية. -

 الموضوع . -ج

 عالقة اللوحة/العنوان . -

 الوصف األولي لعناصر اللوحة )القراءة التعيينية( . -

 . بيئة اللوحة -2

 الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة . -

 عالقة اللوحة/الفنان. -

 . التأويلية )التضمينية(القراءة  -3

  . 1نتائج التحليل - 4

 عينة الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على إختيار عينة قصدية بما أن المادة التي يعتمد عليها البحث أساسا محدودة، والتي 
 ن التي يتناول فيها موضوع المرأة.تمثل بعض لوحات الرسام األمريكي فريدريك أرثر بريدجما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعة لنيل شهادة الماجستير في علوم االعالم واالتصالرسالة ، -دراسة تحليلية سيميولوجية لمنمنمات محمد راسم  -ان: داللة الصورة الفنية فإيمان ع -1
 . 13، ص2005علوم االعالم واالتصال،  م، كلية العلوم السياسية واالعالم، قس3الجزائر
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حسب موضوع المرأة الجزائرية وكيفية تناولها في لوحات  جموع وحدات العينة المختارة مقسمافكان م
 فريديريك أرثر بريدجمان :

 (Aicha, Femme Kabyle des Montagnes/Aichaائشة، إمرأة من جبال القبائلعلوحة  -
Woman Of The Kabylia Mountains ) - 1875-  وقد تناولت موضوع سيدة جزائرية بالزي :

 التقليدي القبائلي .

ة : تصور اللوحة سيدة جزائرية نائمة على األريكة في فتر  -1878- ( The seista ) القيلولةلوحة  -
 القيلولة .

ور اللوحة فتاة جزائرية جالسة على (: تص Young Girl in Telmcen ) تلمسان فتاة شابة في لوحة -
 . السطح

 (: تصور اللوحة فتاة جزائرية واقفة على الشرفة . On The Trace ) على الشرفةلوحة  -

 ائريات يلعبن الورق .(: تصور اللوحة أربع فتيات جز  The Card Playersالعبات الورق )لوحة  -

 : تصور اللوحة أربع نسوة مستلقيات على األريكة . ( Silence Of The Nightلوحة صمت الليل ) -

: تصور اللوحة سيدات جزائرية يستمعن إلى الموسيقى  (Afternoon Algeria )لوحة ظهيرة الجزائر -
 مع أطفالهن .

ور اللوحة سيدتان جزائريتان تعزفان الموسيقى : تص ((Two Young Girlلوحة فتاتين جزائريتين  -
 األولى تضرب على الدربوكة والثانية تعزف على آالة العود .
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 الدراسات السابقة

، وتناولته من اإلستشراق الفني في الجزائرموضوع هناك العديد من الدراسات السابقة الغربية التي تطرقت ل
تناولت صورة المرأة الجزائرية في االستشراق التي  ة والعربية والغربيةجزائريايا مختلفة إال أن الدراسات الزو 

، وسوف تستعرض هذه الفني وتحديدا في لوحات الرسام األمريكي فريدريك أرثر بريدجمان قليلة جدا
عليها  إلى أبرز مالمحها، وتقديم تعليق الدراسة جملة من الدراسات التي تم اإلستفادة منها مع اإلشارة

نقدم فيما يلي و  راسة الحالية،جوانب اإلتفاق واإلختالف وبيان الفجوة العلمية التي تعالجها الد يتضمن
عرضا لهذه الدراسات، ثم نبين جوانب االتفاق واإلختالف بينهما، ثم نوضح الفجوة العلمية من خالل 

ادة من الدراسات السابقة التعرف على إختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، وأخيرا جوانب اإلستف
 في الدراسة الحالية .

 الدراسة األولى

أعمال المستشرقين في الجزائر -( أثر البيئة العربية في أعمال فنية غربية 2016دراسة شرقي الزهير )
وتهدف الدراسة إلى إبراز قدرة البيئة العربية بمظاهرها الثقافية واالجتماعية على التأثير على ، 1-أنموذجا

مستشرقين أو الفنانين الغربيين، والوصول إلى الكشف عن المعاني الحقيقية التي تحملها اللوحات ال
 االستشراقية من خالل تحليلها، وقد شملت عينة الدراسة لوحتين لفنانين مستشرقين مختلفين وهما:

 لوحة "العربي وحصانه" للفنان إتيان دينيه . -

 يل فرينت لوكونت .لوحة " إمرأة أمازيغية" للفنان إم -

 من أهم نتائج الدراسة مايلي:

استعمل كل من الفنانين "إتيان دينيه" والفنان "إميل فرنت لوكونت" لغة واضحة المعالم تشكل اللوحة  -
إلى  ،الفنية، باستخدام لغة األلوان المختلفة والتي وظفها بدرجات متباينة إلى جانب لغة الخطوط بأنواعها

 رام كل منهما لقوانين التشكيل، إليصال فكرة واضحة عن الصورة المراد التعبير عنها.جانب الملمس واحت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخصص دراسات في  -مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، -أعمال المستشرقين في الجزائر أنموذجا-: أثر البيئة العربية في أعمال فنية غربية شرقي الزهير-1
 . 2016جامعة تلمسان، كلية اآلداب واللغات، قسم الفنون، الجزائر، ، -الفنون التشكيلية
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أبرز الفنان "إتيان دينيه" لوحته "العربي وحصانه" في حيز مكاني وبيئة تناسب الفارس العربي فقد  -
أظهر الفارس في الخارج، وكأنه بيئة صحراوية، ولقد رسم وقدم كل من الفنانين صورة ورسم للوحتين 

اللوحة الذي تناوله مختلفتين تماما أي أن كل واحدة تختلف عن األخرى، وذلك راجع إلى عنوان وموضوع 
كل فنان، إلى جانب الشخصية التي يتمتع بها كل واحد منهما، واألسلوب الذي يتبعه كل فنان بحيث نجد 
الفنان "إتيان دينيه" الذي دخل اإلسالم وتأثر بمختلف مجاالت التي يمتاز بها المجتمع الجزائري بصفة 

ي إلى األسلوب الواقعي الذي يهتم برصد عامة والجنوبي بصفة خاصة، وخاصة مدينة بوسعادة ينتم
حاالت الواقع ونقل كل ماتراه العين المجردة، بدون زيادة أو نقصان وهذا ماتؤكده لوحة "العربي وحصانه" 
أين مثلهما ورسمهما كما هما بالضبط بإبراز النظرات الحادة التي يتميز بها الفارس العربي والتي تبرز 

يته السوداء وبشرته السمراء التي تؤكد عروبته وأصالته، كما أبرز قوة شجاعته وقوته، إضافة إلى لح
 الحصان العربي العالقة المتينة التي تجمع الفارس مع الحصان .

أما بالنسبة للفنان إميل فرانت لوكونت فقد مثل موضوع مغاير تماما عن موضوع لوحة الفنان "إتيان 
لمرأة األمازيغية إضافة إلى رسمه وإبرازه ألنواع األلبسة التي دينيه" وذلك لرسمه للجمال الذي تتمتع به ا

ترتديها وأنواع الحلي التي تقتنيها، وهذا راجع إلى شخصية الفنان الفرنسي الذي هو فنان رومانسي 
ومايؤكد ذلك هو تركيزه على كشف الجمال للمرأة األمازيغية وذلك بتحديد جسمها من الخصر إلى الرأس 

 وإظهارها في صورة تثير إغراء المشاهد.عورتها أين تبين ذلك في كشف ذراعها اليمنى  إضافة إلى كشف

لم يوفق "إميل فرنت لوكونت" بشيء جديد عن التعبير عن الجمال وفتنة المرأة الشرقية وخاصة المرأة  -
سيما المرأة، ولكنه األمازيغية، ألنه لم تتسنى له الفرصة في العيش بالجزائر، ومعرفة العقلية الجزائرية وال

نجح بنقل جمالها، وجمال ألبستها وذلك بواسطة ماوصل إلى الغرب من حكايات وقصص تروي سحر 
وجمال البيئة العربية ونسائها ولعل أبرز هذه القصص والحكايات "حكايات ألف ليلة وليلة"، أما دينيه فقد 

وذلك راجع إلى معرفته للعقلية الجزائرية  نجح في نقل مواصفات التي يتميز بها "الفارس العربي وحصانه"
وذلك راجع إلى معاشرته للسكان الجزائريين وعيشه في هذا البلد خمسين عاما، أين شارك هذا الشعب 
أفراحهم وأقراحهم، وقام بنقلها إلى الغرب بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة مما تسبب له في تلقي العديد 

 عديد من النقاد .من اإلنتقادات في الغرب من قبل ال
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 الدراسة الثانية

، وتهدف الدراسة 1رسومات المستشرقين دالالتها الفنية واإليديولوجية ( بعنوان2019قرارية مريم ) دراسة
إلى استجالء نظرة الغربي للفرد الشرقي والتي إنعكست بصورة مباشرة في فنه، والتعرف على حقيقة 

لوحاته، كما ترمي هذه الدراسة إلى استقراء المعاني والدالالت األفكار واإليديولوجيات التي ضمنها في 
التي تنطوي عليها رسومات المستشرقين وإبراز خصائص الفن اإلستشراقي والعوامل التي ساعدت على 

 تطوره، وتمثلت عينة الدراسة فيما يلي:

 دراسة تحليلية للوحة "بالد العطش" للفنان أوجين فرومنتان . -

 الدراسة مايلي:من أهم نتائج 

ضة، إال أن ظهرت بوادر الفن االستشراقي منذ العصور الوسطى وتجلى بشكل واضح في عصر النه -
كان في القرن التاسع عشر إذ رافق الحملة العسكرية على مصر والجزائر وفود العديد من أوج إزدهاره 

نقيب عن اآلثار أو في رحالت الفنانين المستشرقين بعضهم أتى في مهمات عسكرية أو برفقة بعثات للت
 فردية .

، فمنهم من صوره م رؤيته الخاصةالفنانين المستشرقين من تصوير الشرق، فلكل منه تلفت دوافعإخ -
ألغراض عسكرية، ومنهم من رسمه ألهداف علمية بحتة، وبعضهم سافر إليه حبا وفضوال لمعرفة الشرق 

في مشواره الفني، ومنهم من صور الشرق  از النجاحدة وتجديد فنه وإحر مواضيع جديواإلستلهام منه 
إال أن أبرز دافع لبعض الفنانين المستشرقين  ت لوحاته اإلستشراقيةبغرض تحقيق الربح المادي من عائدا

كان الدافع اإليديولوجي إذ سيطرت عليهم نظرتهم الدونية للشرق فصوروه على أنه بلد المجون والتخلف 
 كان الشرق في صورة الجبناء والضعفاء واألذلة .والمكر والعنف وصوروا س

تكمن أهمية الفن اإلستشراقي في أنه مثل توثيقا لبعض جوانب الحضارة اإلسالمية إذ سجل الفنانون  -
المستشرقون من خالل لوحاتهم لعادات وتقاليد شعوب الشرق وبعض مظاهر حياتهم اليومية والمناظر 

 ا ساهم الفن اإلستشراقي في نشر تعاليم الفن األوروبي وخاصة فن الطبيعية لبلدانهم، زيادة على هذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية اآلداب واللغات، قسم مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الفنون : رسومات المستشرقين دالالتها الفنية واإليديولوجية، قرارية مريم -1
 . 2019الفنون، الجزائر، 
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ن وقلة من أبناء العرب، وبالتالي التصوير وذلك بإنشاء مؤسسات فنية كانت موجهة أساسا ألبناء المعمري
 ساهم في خلق حركة فنية تشكيلية مزدهرة.

تطورت الحركة الفنية اإلستشراقية وإزدهرت في بالد الشرق عامة والجزائر خاصة تحت تأثير جملة من  -
فقد العوامل التي أثرت بشكل مباشر على نشاط حركة اإلستشراق الفني أهمها: البيئة العربية والجزائرية، 

ساهم جمال معالمها الطبيعية واألثرية في إثراء مواضيع الفنانين المستشرقين حيث مثلت بالنسبة لهم 
الذين معينا ثريا الينضب لإلستلهام منه، إضافة لذلك فقد أثر الفن اإلسالمي أيضا على بعض الفنانين 

الفن كالتجريد وتحوير الصور مفاهيم جديدة أحدثت ثورة في عالم  منه هضموا فلسفته ومناهجه فاستقوا
إلى أشكال هندسية وخطوط، كما أثر األدب أيضا في دفع الحركة اإلستشراقية وذلك من خالل استلهام 
مواضيع لوحات من مؤلفات وروايات أدبية تدور حول الشرق اإلسالمي وأبرز مثال على ذلك "موت 

 ون" الشرقية .سارندبال" ألوجين دوالكروا التي استلمهما من قصائد "باير 

ظهر الفن اإلستشراقي في الجزائر منذ دخول اإلحتالل الفرنسي إلى الجزائر إذ وظف رسامين مهمتهم  -
نقل صور المعارك وبعض المناطق الجغرافية إلرسالها في تقارير إلى السلطات، كما أتى بعض الفنانين 

كانت نين "فيال عبد اللطيف" التي في رحالت على نفقتهم الخاصة، وفيما بعد تقرر إنشاء بيت الفنا
تستقبل الفنانين لتكوينهم كما تأسست عدة مدارس وهيئات فنية كجمعية الرسامين المستشرقين مما أسهم 

  في بعث الفن اإلستشراقي .

حملت األعمال الفنية اإلستشراقية عدة دالالت وأبعاد في طياتها، وإختلفت هاته الدالالت باختالف  -
لفنانين، إذ تعبر بعضها عن حقيقة اإليديولوجية االستعمارية والتي أتى بها اإلحتالل مقاصد ورؤى ا

الفرنسي والنظرة الدونية للشرق، وبعضها يصور الشرق بموضوعية خالصة فيرسم الفنان الشرق كما هو، 
 ويبرز جمال وسحر طبيعة بالد الشرق، ويخلد أصالة وعراقة التقاليد العربية اإلسالمية .

تفق الدراستين في تناول موضوع اإلستشراق الفني، ومكنونات الفن اإلستشراقي وخصائصه، وتعريف ت -
 القارئ على أهمية ودور رسومات المستشرقين في تقريب صورة الشرق إلى ذهن المتلقي الغربي .

والجزائر تتناول هاتان الدراستان إشكالية علمية في إطار اإلستشراق الفني في الوطن العربي عامة  -
 خاصة .

 تركز هاتان الدراستان على اإلهتمام بالجانب السياسي والثقافي لإلستشراق الفني . -
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تختلف هاتان الدراستان من حيث عينة الدراسة وتميزت بتنوعها في إختيار أشهر الرسامين المستشرقين  -
 في العالم .

 الفجوة العلمية التي تعالجها دراستنا:

جه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة نشير أن دراستنا الحالية تتفق مع من خالل استعراض أو 
وهدفها العام إال أنها تختلف عنها في عدة  بعض الجوانب المتعلقة باإلستشراق الفنيراسات السابقة في الد

 جوانب تمثل الفجوة العلمية التي تعالجها هذه الدراسة وهي:

ضوع رئيسي في اإلستشراق الفني من خالل تحليل لوحات الرسام األمريكي تناول المرأة الجزائرية كمو  -
 المستشرق فريدريك أرثر بريدجمان .

 اقتصرت هذه الدراسة على عينة واحدة عكس الدراسات السابقة التي تناولت عينات عدة . -

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة

سبقها من دراسات حيث حاولت أن توظف كثيرا من الجهود  مما الشك فيه أن دراستنا استفادت كثيرا مما
السابقة للوصول إلى تشخيص دقيق لإلشكالية ومعالجتها بشكل شمولي، ومن جوانب االستفادة العلمية 

 للدراسات السابقة مايلي:

 استفادت دراستنا الحالية من جميع الدراسات السابقة في الوصول إلى صياغة دقيقة للعنوان البحثي -
 .صورة المرأة الجزائرية في لوحات الرسام المستشرق األمريكي فريدريك أرثر بريدجمانالموسوم ب

 استفادت دراستنا الحالية من جميع الدراسات السابقة في الوصول للمنهج المالئم لهذه الدراسة. -
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 فهوم اإلستشراقم -1

 :المفهوم اللغوي لإلستشراق

إن كلمة استشراق ليست عربية أصيلة وإنما هي مستحدثة ودخيلة، ونفس األمر ينطبق عليها حتى في 
م، هذا المصطلح هو 1779في إنجلترا سنة  Orientalistمة مستشرق حيث ظهرت كلاللغات األجنبية 

مترادفتان في الداللة على معنى الشرق،  Eastأو  Orientفكلمة  Orientalismترجمة للكلمة اإلنجليزية 
في اللغة األلمانية، وكلها تعني الشرق،   Orientalistikبالفرنسية و Orientalismeوهي ترجمة لكلمة 

لفظ أوروبي وجب العودة إلى مصدره لفهم المقصود بالشرق في لغاتهم، ففي اللغة الفرنسية وبما أن ال
Orienter  تعني وجه أو هدى أو أرشد، وباإلنجليزيةOrientation  وOrientate  تعني توجيه الحواس

ة في نحو اتجاه أو عالقة ما في مجال األخالق أو اإلجتماع أو الفكر أو األدب نحو اهتمامات شخصي
يجمع معلومات )معرفة( عن  Sich Orientiernالمجال الفكري أو الروحي، وفي األلمانية تعني كلمة 

شيء ما، والمتأمل في المدلول اللغوي اليشحذ جهدا للتوصل إلى أن هذا شبه إقرار بفضل الشرق على 
إلى عنوانة  Sigrid Hunkeالغرب في كل الحقول اإليبستيمية، وهذا مادفع بالمستشرقة زيجريد هونكه 

مؤلفها الشهير: " شمس اللع تسسطع على الغرب" فكلمة استشراق اليراد بها مدلولها اللغوي، أي االتجاه 
 . 1نحو الشرق بل هي طلب علوم الشرق ومعارفها

مشرق وردت كلمة الشرق في القرآن الكريم في سبعة عشر موضع، وبتصريفات وألفاظ متعددة للكلمة )
رقين والمشرقين وشرقية واإلشراق وأشرقت(، ويدل معناها على الجهة المعاكسة التجاه والمشرق ومش

( بمعنى 68الغرب، وهو موضع شروق الشمس حيث ورد في قوله تعالى:"وأشرقت األرض" )الزمر:األية 
 أنارت بنور الشمس .

ريف اللغوية لإلستشراق، عند الرجوع إلى المعاجم العربية القديمة نجد أن هناك مجموعة كبيرة من التعا
فنجد في قاموس المحيط أن اإلستشراق مصدر من الفعل السداسي استشرق وأصله )ش ر ق( واأللف 

  .2والتاء والسين إذا أسبقت الفعل الثالثي أفادت الطلب وعلى هذا فاإلستشراق هو طلب الشرق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 188ص (2021)الجزائر، 01، العدد1آفاق سينمائية، المجلدمجلة  "هة التضليل اإلستشراقيمحمد يحياوي: السينما في مواج"أحمد خالدي. -1

 . 17ص (2002 دار قتيبة، دمشق، ،2ط)يادي: اإلستشراق أهدافه ووسائلهمحمد فاتح هللا الز  -2
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اإلستشراق من الفعل استشرق استشراقا فهو مستشرق، مصدرها استشرق، هو العناية واالهتمام بشؤون 
والحركة  الشرق وثقافاته ولغاته، أو أسلوب غربي للسيطرة على الشرق وإعادة بنائه وبسط النفوذ عليه،

حضارته ولغته، والمستشرق من يهتم الشرق و  اهتمام الغربيين بتراث يهي حركة تجلت فاإلستشراقية 
فكلمة استشراق بالفرنسية مع كتابة  Le Petit Larousseمعجم أما في ،  و 1بالشرق والدراسات الشرقية

نة بأوربا أو مايسمى بالمشرق مقار يعني مجموعة البلدان اآلسيوية  Orientالحرف األول بالنمط العريض 
صفة لكل ما يتواجد  Orientaux /Orientalالكبير، أما شرقي أو مشرقي جمع شرقيون، مشرقيون 

في الدراسات األوروبية يشير إلى منطقة الشرق المقصودة بالدراسات الشرقية  Orient، واللفظ 2بالشرق 
لصباح، ومعروف أن الصباح تشرق فيه وتعني بالد ا Morgenlandبكلمة تتميز بطابع معنوي وهو 

الشمس، وتدل هذه الكلمة على تحول من المدلول الجغرافي الفلكي إلى التركيز على معنى النور واليقظة، 
 . 3وتعني بالد المساء لتدل على الظالم والراحة Abendlandوفي مقابل ذلك نستخدم في اللغة كلمة 

 المفهوم اإلصطالحي لإلستشراق:

اإلستشراق ومايتصل به من الكلمات المشابهة محو مستشرق وغيرها، يعد من التسميات إن مصطلح 
وإن كان مدلولها غير حديث، ويقرر إسحاق موسى الحسيني أن لفظة استشراق ومشتقاتها الحديثة، 

ثم استعملوا من االسم فعال فقالوا استشرق، وليس في  Orientalismاستعملها المحدثون من ترجمة كلمة 
يؤثرون استعمال علماء المشرقيات، بدال من  للغات األجنبية فعل مرادف للفعل العربي، والمدققينا

ولكن لفظة استشرق  Arabistمستشرقين، ويؤثرون استعمال عرباني لدارسي اللغة العربية، مقابلة للفظة 
هذان المصطلحان الرغم من التحفظات الكثيرة التي يواجهها وعلى ولفظة مستشرق هي األكثر شيوعا، 

المستشرق واإلستشراق، فإنهما شائعان شيوعا كبيرا عززه ظهور طائفة من الكتب في اإلستشراق 
 ، والحقيقة أن هذه التحفظات التقتصر على1978والمستشرقين أبرزها كتاب إدوارد سعيد اإلستشراق عام 

ي هذه الداللة يضيقها استخدام المصطلحين بل تشمل داللتهما أيضا، وعلى حين يتوسع بعضهم ف
 بعضهم اآلخر ويقصرها على حقل صغير من حقول المعاني التي يمكن أن تشتمل عليها هذه الداللة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 192ص (2008عالم الكتب، القاهرة، ، المجلد األول،1ط)ة، مختار عمر وآخرون: معجم اللغة العربية المعاصر  أحمد -1

2- Le Petit Larousse-FranÇais-FranÇais-,( Paris,éditions Larousse, 2006) P567 . 

 . 14ص ( 1995، مكتبة الملك فهد الوطنية)الرياض،  رية في التاريخ اإلسالميبن صالح مطبقاتي: اإلستشراق واإلتجاهات الفك مازن  -3
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لعل كلمة مستشرق قد ظهرت قبل مصطلح استشراق، ومع أن مصطلح اإلستشراق ظهر في الغرب منذ 
مختلفة، لكن األمر المتيقن أن البحث في قرنين من الزمان على تفاوت بسيط بالنسبة للمعاجم األوروبية ال

وصف آنتوني وود  1691لغات الشرق وأديانه وبخاصة اإلسالم قد ظهر قبل ذلك بكثير، وفي سنة 
 . 1صمويل كالرك بأنه استشراقي ويعني ذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية

العرب والمسلمين أو حتى  لقد تعددت الشروح والتعريفات لإلستشراق من الناحية اإلصطالحية سواء عند
عند المستشرقين أنفسهم، ولكن أغلبهم اتفق على أنه مصطلح أو مفهوم عام يطلق عادة على اتجاه فكري 
يعنى بدراسة إنثروبولوجية وسوسيولوجية األمم الشرقية بصفة عامة، ودراسة التراث اإلسالمي والعربي 

والدراسات التي تتناول مواضيع اإلسالم  على وجه الخصوص، ويشمل ذلك كل مايصدر عن الغربيين
لقرآن الكريم والسيرة والسنة ومواضيع المسلمين كتراث متعدد األبعاد اإلبستيمولوجية من لغة كدين سواء ا

وتاريخ وغيرها من مجاالت الدراسات األخرى، ويلحق به ماتبثه وسائل اإلعالم الغربية من كتابات وبرامج 
 . 2وقضاياهم تتناول اإلسالم والمسلمين

من أبرز المستشرقين الغربيين الذين تناولوا مفهوم اإلستشراق المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون الذي 
أشار إلى أن مصطلح اإلستشراق إنما ظهر للحاجة إلى إيجاد فرع متخصص من فروع المعرفة لدراسة 

إذن أن اصة، وأقرب شيء إليه الشرق، أما رودي بارت يرى أن اإلستشراق هو علم يختص بفقه اللغة خ
كلمة استشراق مشتقة من كلمة شرق وكلمة شرق تعني مشرق الشمس، نفكر في االسم الذي أطلق عليه 

  وعلى هذا يكون اإلستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي .

له:" كل من يقوم أما اإلستشراق عند العرب والمسلمين فنجد إلدوارد سعيد عدة تعريفات لإلستشراق منها قو 
بعلم اإلنسان األنثربولوجيا، أو بعلم بدراسة الشرق أو الكتابة عنه أو بحثه، وسواء كان ذلك المرء مختصا 

اإلجتماع، أو مؤرخا أو فقيه لغة، فيلولجيا في جوانبه المحدودة والعامة على حد سواء هو مستشرق، وما 
 أنه :"أسلوب في التفكير مبني على تميز متعلق بوجوديقوم به هو أو هي بفعله هو استشراق"، ومنه قوله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 International، "الهدف الديني لإلستشراق من دراسة التراث اإلسالمي من وجهة نظر محمد البهي ومحمد ياسين عريبي"ي وآخرون: يوسف موسى عل -1
Journal of Islamic Thought, Vol1(June2012) P90 

 . 189أحمد خالدي. محمد يحياوي: ص -2
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حنفي فيقول عنه بأنه تلك المحاولة  أما الدكتور حسن، 1المعرفة بين الشرق معظم الوقت وبين الغرب"
التي قام بها ويقوم بها بعض مفكري الغرب للوقوف على معالم الفكر اإلسالمي وحضارته وثقافته 
وعلومه، كما يطلق لفظ مستشرق على المفكرين المنشغلين بدراسة علوم الشرق وتاريخه وحضارته 

 . 2ق يشمل الشرق األدنى، األوسط واألقصىوأوضاعه اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية ومصطلح شر 

يعتبر اإلستشراق مصطلح متطور وله معاني متعددة، وكان له في األصل داللة إيجابية :" دراسة اللغة 
واآلداب واألديان والفكر والفنون والحياة اإلجتماعية للشرق من أجل إتاحتها للغرب، حتى من أجل 

 في عصر اإلمبريالية" . حمايتها من الغطرسة الثقافية الغربية

بقلم  1978، مع نشر كتاب اإلستشراق عام 1978أخذ اإلستشراق منعطفا آخر في المعنى في عام 
( 1780-1620إدوارد سعيد، وفقا لسعيد فإن المعرفة الغربية التي نشأت خالل عصر التنوير )

، استندت إلى أجندة سياسية ، التي تمثل الشرق )في فنونهم وإدراتهم وكتاباتهم(1500واإلحتالل منذ 
محددة تصور الشرق على أنه بدائي ومستبد، وشهواني، وحتى غبي، وهذا بسبب االستعمار وهيمنتهم 

 الثقافية على الشرق .

وفقا ألدوارد سعيد فإن هذا التمثيل مبني على الخيال أو الجغرافيا المتخيلة التي ال عالقة لها بواقع 
 . 3قول الشرق الذي يشوه واقعه يسمى اإلستشرا، أي تمثيل أو تفسير حالشرق 

 مفهوم اإلستشراق الفني: -2

ترى إيناس حسني أن المراد من اإلستشراق في الفن، " هو ذلك الجانب الذي يختص به المستشرقون 
سواء كان ذلك في إنتاجهم الفني، أو في دراساتهم المتعلقة بالفنون الشرقية، كدراسة تاريخ الفن، وعلم 

 ال، ودراسة اآلثار"، وفيما تؤكد زينات بيطار في كونه" ظاهرة تاريخية فنية، تجسدت في تغلغل الجم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 90يوسف موسى علي وآخرون: ص -1

 . 23: صشرقي الزهير-2

3- Amna Walayat: Edwin Lord Weeks-An Artist And Traveller, Misunderstanding The Indian-Subcontinent-,National 
University of Ireland, 2015, P15-16. 
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عكاس موضوعاتها الشرقية في الفن األوروبي"، ويوافقها في ذلك ف.باثرولد قائال:" إن الصور، وان
اإلستشراق الفني هو ظاهرة فنية تقليدية في الفن األوروبي، وناتجة عن اإلنطباعات التي سجلتها حملة 

عايير الجمالية نابليون على العادات والتقاليد والحياة اليومية الشرقية، وكان التركيز على السمات والم
 منذ القرن التاسع عشر للميالد" .المحلية السائدة كالمؤثرات الفنية اإلسالمية التي شهدها الفن الفرنسي 

" تلك الرسومات الزيتية التي اعتنت بتجسيد صورة الشرق بطبيعته وأهله وتقاليده، بالرسم اإلستشراقي يقصد
هروا وانجذبوا ليهتموا بكل ماهو غريب، من ذلك الذي من تلك التي أنتجها تيار من الفنانين، ممن انب

أو نمط الصينيات خالل النصف الثاني من القرن الثامن عشر  Turquerieيستمد أصوله من التركيات 
للميالد، إذ كان االهتمام بالنمطين دافعا لالهتمام بالحضارات القديمة وآدابها، األمر الذي أفضى إلى 

ت، بعد أن روج تيار هذا النوع من اإلستشراق لألسفار، فاستقطب المهتمين تطوير اإلستكشاف والرحال
 .1منهم الرسامين الهواة للمناظر المثيرة والغريبة اإليكزوتيكية والمعبرة "

هو ظاهرة فنية تاريخية تمثلت في عملية تغلغل الصور وإنعكاس الموضوعات الشرقية في الفن 
مدرسة فنية ألن الرابط الذي يجمع بين الفنانين المستشرقين موجود في ، واإلستشراق هنا اليمثل 2األوروبي

األيقونة أكثر من األسلوب والتقنية، فمعالجة الضوء واللون يتطور في كل عقد ويلعب في كل ذلك خبرة 
الفنان وإكتشافاته الفنية فكل فنان يرسم الموضوع اإلستشراقي حسب المدرسة التي ينتمي إليها، كما برزت 

لمؤثرات الشرقية في أغلب المدارس الفنية األوروبية، وكانت في كل مرحلة من مراحل بروزها في تاريخ ا
تتشكل مع مقتضيات العصر الفنية وتحمل السمات والمعايير الجمالية والمحلية السائدة في الفن األوروبي 

لك أن اإلنسان األول إعتاد إن الرسم فن ضارب في جذور التاريخ ذ، 3المدرسة أو المرحلة المميزة لها
التعبير عن حياته ومحيطه عن طريق نقش صور في الكهوف والصخور، وكذلك فعل الفراعنة إذ يقال أن 

من وسائل التنفيس عن النفس إضافة إلى األدب  رسوماتهم كانت أداة تعبيرهم بدل الكلمات كما أنه وسيلة
 العادة فقد اقتحمت السيميائيات هذا الميدان الجمالي والموسيقى، إنه تعبير رمزي غير واضح المعالم، وك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 8ية واالجتماعية، المجلد، مجلة المحترف لعلوم الرياضة والعلوم االنسان"رة الدولة العثمانية في الرسم اإلستشراقي األوروبيصو "قاسي فريدة.طرشون نادية:  -1
 .288ص (2021 الجزائر،)4العدد

 . 29ص( 1992عالم المعرفة، الكويت، )فرنسيزينات بيطار: اإلستشرق في الفن الرومانسي ال -2

 . 13المرجع نفسه: ص -3
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 لة إياه، ومستخلصة مختلف الدالالت والتأويالت الممكنة .محل

تعود مراجع اللوحات إلى الواقع المادي المحسوس، وخيال الفنان ووجدانه، واألكيد أن الفنان في ذات 
الوقت يستند إلى مراجع ثقافية تعلمها واحتك بها، واستقرت في نفسه، أما دراسة الفن الموضوعية فهي 

عناصر يوجزها "جان موكارفسكي" فيما يلي:" العنصر األول هو رمز محسوس خلقه تستند إلى ثالثة 
الفنان، والعنصر الثاني هو معنى )الموضوع الجمالي( مودع في الوعي الجماعي، أما العنصر الثالث 
فهو عالقة تربط بين العالمة والشيء المشار إليه وهذه العالقة تحيل إلى السياق الكلي للظواهر 

األول منهما  عند النظر إلى نشاط اإلستشراق في الفن يجب مراعاة الفن بين معنيين:، 1اعية"االجتم
يقصد به الفنون الشرقية وهي من إنتاج فناني الشرق أنفسهم، أو إنتاج الحضارة الشرقية المتعاقبة على 

لذي يختص به مر العصور، أما المعنى الثاني فيقصد به الفن االستشراقي أو اإلستشراق في الفن ا
المستشرقون سواء بإنتاجهم الفني أو بدراستهم المتعلقة بالفن، حيث هناك بعض التعريفات الخاصة 
باإلستشراق الفني المرتبط بفن التصوير، فيعرف جمال قطب اإلستشراق الفني بأنه:" ذلك العمل الذي 

 .2لشرق"يكون من إنتاج الفنانين األوروبيين الذين تتجسد في إبداعاتهم روح ا

هناك أيضا مصطلح التصوير اإلستعماري الذي أطلق على فن التصوير اإلستشراقي المتأثر باإلتجاه 
السياسي والذي إرتبط ظهوره بتكوين المستعمرات الشرقية منذ القرن التاسع عشر حيث عبر عن تلك 

، وبجانب اكز اإلحتاللارات، وإدارات مر ، وكان مكان ذلك بالسفالتي إرتبطت بطبقة السياسييناألحداث 
عام  Photographyفن تصوير المستشرقين ظهر في منتصف القرن التاسع عشر التصوير الفوتوغرافي 

، وتبدو أهميته في Jacques Mandé Daguerrالذي نسب إلى مكتشفه جاك مانديه داجير  1839
حقيق أعمالهم الفنية قبل عليه في ت Archeologyفن التصوير اإلستشراقي إلعتماد فريق علماء اآلثار 

، وقد استخدمه بعض المصورين المستشرقين مثل المصور الفرنسي جان ليوم جيروم داد رسمهاإع
Jean-Léon Gérôme حيث إستند للصور الفوتوغرافية قبل البدء في أعماله، وكذلك إستخدم الكثير 

 برز أهمية التصوير الفوتوغرافي أيضا من الرحالة هذا التصوير بجانب تحقيقهم العلمي وإنتاجهم الفني، وت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 119-118ص (2010منشورات اإلختالف، الجزائر،، 1ط )اتل األحمر: معجم السيميائيفيص -1

 ، جامعةأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث، -دراسة وتحليل بعض النماذج الفنية-: ظاهرة اإلستشراق في الفن التشكيلي الجزائري بن التومي علي -2
 . 19، ص2019 ن، قسم الفنون،الفنو ، كلية اآلداب و -أحمد بن بلة -1وهران
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 . مرات الشرقية للمجتمع األوروبيفي مساهمته لنشر الكثير من مالمح المستع 

، وهو محور ما استهدفه هوية وليس الشرق الجغرافي، هو الشرق الإن الشرق الذي اهتم الغرب بدراسته
الجغرافي،  ري أكثر من الطابععلم اإلستشراق، وقد غلب على مصطلح الشرق الطابع السياسي االستعما

فاإلستشراق يشير إلى ظاهرة فكرية ثقافية وفنية يقودها عدد من المثقفين والفنانين الغربيين المعتنين 
يظل اإلستشراق الفني يمثل تصور ذات الفنان الغربية عن ربية والشرقية والفنية بشكل عام، و بالدراسات الع

كبير وتراكمات من الحقد صاغها جزء من التاريخ اليهودي بعد الشرق، الذات الغربية المحملة بإرث 
التي أحدثها فتح اإلسالم لألندلس التي تقع ضمن حدود قارة عربية، والنهضة العلمية الخروج من الجزيرة ال

، ومناخه سحر وفنون الشرق أوروبا، واإلستشراق الفني في جزء كبير منه يعبر عن افتتان فناني الغرب ب
وإرتكاز كل الديانات السماوية فيه، ولكن هذا االفتتان واإلعجاب ينطوي على عنصرية وتعالي المعتدل، 

كبيرين، ولذلك كان الشرق يمثل في ذهن الغربي تلك األرض والمنطقة التي تحتاج إلى مستثمر لديه 
فكرية، ذة والتخلف أعقبت نهضته الالخبرة والعلم والتقنية، فالشرق يعاني حالة من السحر والشعو 

من قبل الفنانين لفنية األوروبية اإلستشراق من مفهومه الفني أيضا هو تصوير الشرق في اللوحات او 
غريب، األوروبيين من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تصور الوطن العربي باعتباره مكان 

مرت لتتخلل الثقافة الشعبية وروعة البيئة التي تعكس تاريخا طويال من األوهام اإلستشراقية التي است
   .1المعاصرة

الشرق الذي صوره األوروبي العالقة له بالشرق الحقيقي، بل هو شرق متخيل اليعكس حقائق ووقائع، بل 
يصور تمثالت أو ألوانا من التمثيل، حيث تتخفى القوة والمؤسسة والمصلحة، إنه خلق جديد لآلخر، أو 

التمثيل، هنا تتجاوز عملية تصوير الشرق مقولة اإلنعكاس إلى إعادة إنتاج له على صعيد التصور و 
مفهوم آخر هو التمثيل، الذي مما يعنيه أن األوروبي قد صور الشرق ألن هذا األخير عاجز عن تصوير 
نفسه، أو التعريف بها أو الحديث عنها، ويرى إدوارد سعيد أن الموضوع األكثر شيوعا من مواضيع 

ي الشرقيون( عاجزون عن تمثيل أنفسهم، ويتوجب بالتالي تمثيلهم من قبل آخرين، اإلستشراق هو أنهم )أ
وهو موقف يختزل رؤية سياسية عن الشرق عبر إقامة نظام تراتبي بين وحدتين جغرافيتين )الغرب 

 والشرق( حيث الغرب يملك كل امتيازات القوة والسلطة والهيمنة والقدرة على تمثيل نفسه واآلخرين، في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 21-19: صبن التومي علي -1
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 .1ثيل نفسهيظهر الشرق في صورة العاجز عن تم

قين، حيث أظهرت شعبية إن تخيل وإعادة تخيل اآلخر يعد تعبيرا مرئيا موجود لدى الرسامين المستشر 
اللوحات اإلستشراقية عالقة الحب المستمرة ألوربا بالشرق، في القرن التاسع عشر كان األوروبيون الذين 

ستشرقين وعملهم يشكل استشراقا، في تتعلق أعمالهم بموضوعات شمال إفريقيا والشرق األوسط يعتبرون م
القرن العشرين، أعاد إدوارد سعيد تفسير المصطلح على أنه رؤى منحازة للشرق تهدف إلى تعزيز 

 .2اإلمبريالية األوروبية

 اإلستشراق الفني في الجزائر نشأة -3

الحركة اإلستشراقية  تجلت مختلف مظاهر البيئة الثقافية والفنية الجزائرية في القرن التاسع عشر من خالل
حيث يرى محمد خالدي أنه أول مادخل الجيش اإلستعماري حتى سارعت السلطات اإلستعمارية إلى 
وضع يديها على كل المخطوطات، والوثائق العثمانية، وكل ما يتعلق بالمجتمع الجزائري وثقافته ودينه 

ل مافي وسعهم من أجل دراسة وتاريخه وغير ذلك، ووضعتهم تحت تصرف المستشرقين الذين عملوا ك
وتحليل وترجمة هذا اإلرث والرصيد الثقافي، وجمع كل المعلومات حول طبيعة المجتمع الجزائري، 

تحت راية الدولة الفرنسية ثقافيا وحضاريا واإلسراع في توطيد وتهيئة هذا المجتمع من أجل إدخاله وإدماجه 
الصدى الكبير لدى األوروبيين خاصة  1845زائر سنة كان لرحلة تيوفيل غوتييه إلى الج، و 3وإجتماعيا

في ظل زيارته للجزائر، أين تحدث عن جمال المدينة وسحر مناظرها الخالبة التي تشد عذرية طبيعتها 
الجغرافية والبيئية عين الرائي، لكن سرعان ماأبان عن نية مبيتة ترمي إلى التضليل والتشويه المتعمد 

ه إعطاء صورة سيئة باألساس عن الجزائر بين مختلف الدول، ليؤلف فيما بعد لساكنة الشرق، ما من شأن
م  1865مقومات األدب والفن اإلستشراقي المتعلق بالجزائر، والذي جمع ونشر سنة كتابا ثريا بمختلف 

 . Voyage en Algérieتحت عنوان رحلة إلى الجزائر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أطروحة مقدمةالفنان أوجين دوالكروا،  دراسة تحليلية نقدية لنماذج من أعمال-أعمر محمد األمين: التصوير اإلستشراقي في الجزائر خالل القرن التاسع عشر -1
 .10، ص2017، داب واللغات والفنون، قسم الفنون ، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية اآللنيل شهادة دكتوراه في الطور الثالث

2- Jennifer Tumsuden: The Lure of The Exotic-An Examination Of John Singer Sargent's Orientalist Mode-, Master of 
Liberal Arts in Extension Studies, Harverd University, 2016, P25-26. 

 . 59، جامعة تلمسان، قسم التاريخ واألثار، صأطروحة دكتوراه ، 1962-1830محمد خالدي: تحف الفنون التشكيلية بالجزائر خالل حقبة اإلستعمار الفرنسي  -3
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سمه الثاني جوليان فيو مكانته في األدب من خالل كتابته وا Pierre Lotiلقد عزز المستشرق بيير لوتي 
عن أهل الشرق، ليكون لنفسه مكانة مرموقة في زمانه مقارنة مع كبار المستشرقين اآلخرين الذين زاروا 

والمالحظ خالل زيارته هاته مدى اهتمامه في مؤلفاته بالعنصر النسوي، والتي  1889الجزائر خالل 
أين عرج على تشخيص صورة يوميات  Les Trois Dames De la Kasbahتوجها بكتاب عنوانه 

المرأة العاصمية في شوارع القصبة، متحدثا عن جمالها ورصانة تعامالتها داخل مجتمعها حيث تبدو 
رؤيته غرائبية إلى جمال الجزائر من جانب، ومن جانب آخر فهي تحمل في مضامينها أهدافا أخرى لكن 

ن الجزائر كانت بمثابة توثيق تأريخي لمراحل زمنية قد خلت من تاريخ الجزائر أن كتاباته عمايمكن 
 . 1المغيب بحكم ظروف االستعمار الفرنسي

م حرصت إدارة اإلحتالل على توظيف الرسامين 1830أثناء الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر سنة 
لى الجزائر، وقامت بترتيب ووضع تسهيالت من الرسامين التشكيليين المستشرقين، وحثهم وإقناعهم للسفر إ

أجل اإلقامة والتكفل باإليواء، فصاحب جيش اإلحتالل مجموعة من الرسامين الذين كانوا يعملون 
كمراسلين حربيين وأوكلت إليهم مهام أخرى متمثلة في رسم أعمال فنية إيضاحية للمعارك التي خاضها 

بحيث كانوا يرسمون المعارك التي يعيشونها ويحرصون على  ،2الجيش الفرنسي ضد المقاومة الجزائرية
تجسيد تفوق الجيش الفرنسي، فقاموا برسم هذا األخير في وضعيات تظهر مدى جاهزيته وتنظيمه، حيث 

الذي شارك في بحرية ميناء الحديد مع الدوق أوغليان،  Adrien Dauzatنرى الفنان أدريان دوزات 
تعتبر أول  La Prise de Bôneمدون معارك الجزائر، فلوحة  Horace Vernetوكذلك هوراس فيرنيه 

أعلن بعدها عن سلسلة تخص أسر قبيلة عبدالقادر أحد أحداث  Vernetمعركة جزائرية بالنسبة لفيرنيه 
 Joseph Louisم، نفس الموضوع عولج من طرف جوزاف لويس ايبوليت بيلنج 1845معرض 

Hippolyte Bellangé 3شاهد الحرب الجزائريةالتي تترجم م. 
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 . 483ص (2021)الجزائر،02، العدد07، مجلة النص، المجلد"سيميولوجيا اإلستشراق الفني بالجزائر...من اإلستشراق إلى اإلستشراق الجنسي": حمزة تريكي -1

2- Visage de l'algérie Heureuse-Exposition Organisée par le cercle algérianise-, A l'occasion des conggrès de va raillées 
du 16 au 19 Janvier1992, Edition Galion, P8 . 

3- Christine Peltre: Orientalisme éducation Temail,( Paris,EDI.Group, 2004,) P52 . 
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هناك فنانين تشكيليين كلفوا من أجل معالجة المواضيع الطبيعية، ومظاهر الحياة اإلجتماعية وسط 
ليه أعينهم من مناظر مختلفة ويسجلون البيئة الجزائرية المجتمع الجزائري، حيث كانوا يرسمون كل ماتقع ع

وماتزخر به من عادات وتقاليد ومالبس مختلفة ومناظر العاصمة ومايحيط بها من حدائق وفيالت 
، حيث أمر وزير الحربية الفرنسي بعض الفنانين 1ومناظر القصبة التي تتبوأ مكانا مرموقا فوق العاصمة

األمجاد العسكرية للتأثير في الجمهور الذي كان متأرجحا بين الرفض ورسم  إلى فيالق الجيش باإلنضمام
 .2وغيرهم Fhiloppoteaux، وفيلوبوتوGenet، وجونيهFortوالتأييد، ومن هؤالء الرسامين فور

حرص اإلحتالل الفرنسي منذ البداية على محاربة إنتشار اللغة العربية واإلسالم في الجزائر وهذا ماذهب 
:" علينا أن نخلص هذا الشعب ونحرره من قرآنه، وعلينا أن Lavigerieدى به صراحة الفيجري إليه ونا

نعني على األقل باألطفال لننشئهم على مبادئ غير التي شب عليها أجدادهم فإن واجب فرنسا تعليمهم 
التشكيليين  اإلنجيل، أو طردهم إلى أقاصي الصحراء، بعيدين عن العالم المتحضر"، ومنها فئة الفنانين

الذين دخلوا مجندين من أجل خدمة أهداف اإلحتالل، فمثال تم نقل تمثال يمثل إمرأة عارية مستعرضة 
، نحته أحد الفنانين التشكيليين الفرنسيين بباريس وإختاروا له مكان في وسط الساحة رةلمفاتنها أمام الما

ي تقع في الوسط الجزائري بالهضاب العليا في مدينة سطيف الت 1889المركزية أمام المسجد العتيق سنة 
كم نحو الجنوب، ولم يكن إختيار فرنسا لنصب هذا التمثال أمام  300وتبعد عن الجزائر العاصمة حوالي 

المسجد عفويا، إنما كان ذلك ردا على بناء المسجد العتيق بذلك المكان، وشكل هذا تحديا صارخا 
 . 3لمشاعر المسلمين

  Louis Fhilipeائل الذين رافقوا فرق البعثات اإلستكشافية التي أرسلها لويس فيليبكان الرسامون األو 
،  Wachsmuth، فاخسموت Isabey، إيزابي Theodore Gudinإلى الجزائر هم تيودور جودان

، والعسكريون مثل المقدم  Letanneur، وليتانور Gilbertوالرسامون الرسميون للبحرية مثل جيلبير
 . 4يمارس الرسم التخطيطي والرسم المائي والزيتي نالذي كا loisLang النغلوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 59ص (2005وزارة الثقافة،  الجزائر،)خ: مسيرة الفن التشكيلي بالجزائرإبراهيم مردو  -1

 .83ص( 1992، منشورات جروس بروسلبنان،، 1طن)جان جبور: الشرق في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشري  -2

 . 274-273ص (2012مارس)الجزائر، 13، مجلة األثر، العدد"زائرفي الجالمستشرقين وأثرهم الفكري والفني  "محمد خالدي: -3

 . 12ص (أر.أم.أس، ب.تمنشورات )الجزائر،ة لعقون: مدينة الجزائر في الرسمنضير  -4
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 من الفنانين العسكريين الذين كانوا ضمن الجيش الفرنسي أيضا:

تي عملت مع اللواء بولي، : ويعتبر من الشخصيات المؤثرة الAlexandre Gentألكسندر جيني -
م ثم ألحق باإلحتياط الحربي، 1830أمضى فترة من حياته في فرقة المدفعية ثم رقي إلى رتبة نقيب سنة 

شارك الفنان جيني في حملة الغزو الفرنسي للجزائر كرسام  1837إلى غاية  1833وإبتداء من سنة 
 .ي للجيش الفرنس

 1836اره العسكري كرسام مساعد إلحتياطي الحرب سنة : بدأ مشو Gaspar Gaubautفاسبار فوبر -
 .1 1865وتدرج في الرتب حتى أصبح رساما رئيسيا من الدرجة األولى سنة 

: وهو أستاذ الرسم بمدرسة البحرية الملكية الفرنسية، وعين Gilbert Pierre Julienجيلبار بيان جولي -
 ن في الحملة العسكرية في الجزائر .قائدا رسميا للفرقة العسكرية للرسامي 1830في سنة 

، 1830: عين رساما للبحرية أثناء الحملة على الجزائر في جوان Isabey Eugèneإيزاباي أوجين -
وقد إستطاع أن ينجز عدة رسومات خاصة بأسوار مدينة الجزائر، كما إهتم كثيرا بالواجهة البحرية للمدينة 

 وعرف برسوماته ذات الطابع التاريخي .

: عين أيضا رساما للبحرية قبل أن يشارك في الحملة على الجزائر Gudin Théodoreجودان تيودور -
 . 2بميناء الجزائر 1831جانفي  7عاصفة  ، من لوحاته1830في جوان 

بعد ضعف الدولة العثمانية مع بدايات القرن السابع عشر للميالد أمام التفوق األوروبي، وانسحاب األتراك 
م تحت ضغط الفرنسيين، دخلت فرنسا آنذاك الجزائر غازية لها، واضعة يديها 1830عام عن الجزائر 

ذلك اإلرث والرصيد الثقافي  لفنانين المستشرقين بدراسة، وتكليف اري على كل موروثات المجتمع الجزائ
أجل إدماجه وبكل ماله صلة بالفنون العربية اإلسالمية واإلسراع في تهيئة هذا المجتمع والتأثير فيه من 

 فوذها.في بوثقة الحضارة الغربية الجديدة، لتمكين سيطرتها بسط ن

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 98، ص2017قسم الفنون التشكيلية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان،  رسالة دكتوراه،: تجليات الفن اإلسالمي في أعمال محمد راسم ومحمد تمام، قليل سارة - 1

 . 64-63ص األمين: أعمر محمد  -2
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توان فرنسا لحظة عن هدم مختلف البنايات الهامة في ، لم تاشرة مع بداية اإلحتالل الفرنسيحينئذ ومب
العديد من المناطق منها المساجد، والقصور، واألسواق والبازارات، وتحويل جزء كبير منها إلى كنائس، 
إضافة إلى تدمير مصانع الصناعات التقليدية المحلية المختصة في الخزف والفخار والنحاس، والزرابي 

ناع تلك الحرف، وغلق المحالت التجارية، بهدف طمس معالم الشخصية وغيرها وتنفير وتهجير ص
الجزائرية من جهة، وصقل ذوق المجتمع الجزائري الفني وتطويعه وفق مايتماشى وفكر الحضارة الغربية 

الذي كان مرتبطا في األصل بالعمارة، من جهة أخرى، وكون أن الغربيين قد عرفوا فن التصوير 
إال أنه وبعد إعتناقهم للمسيحية، حل محل التصوير الجداري الديني أيقونة اللوحة، والتصوير الجداري، 

، مع تحطم المساحات الجدارية وير هناك عن العمارةوتوظيفها الجمالي، ومع هذا التطور إنفصل فن التص
ة الفنية الكبيرة لتتحول إلى لوحات صغيرة ترسم على حامل الرسم، وهذا ماكان له إنتشار واسع في الساح

بالجزائر، ومن خالل المد الفني اإلستشراقي، إذ أنه ومنذ أن وطأت قدما فرنسا الجزائر، سعت الحركة 
الفنية التشكيلية اإلستشراقية إلى تجسيد الفكر الفني الغربي المنافي تماما للذوق العربي اإلسالمي، بهدف 

من الحضارة والثقافة الغربية، إلى جانب  التأثير على فكر ووعي الفرد الجزائري وجعله يشعر أنه جزء
، تزامن مع ذلك خالل القرنين التاسع عشر والعشرين زيارة العديد من سالميةالتخريب الذي طال اآلثار اإل

، وأوجين فورمونتان Thédore Chassériauالفنانين الفرنسيين إلى الجزائر، منهم تيودور شاسيرو 
Eugéne Samuel Auguste Fromentin،  بيير رنواPierre Auguste Renoir  وغيرهم، بهدف

اإلستطالع ونشر أصول الفن الغربي، تماشيا مع ذلك تم تأسيس كل من مراسم جمعية الفنون الجميلة 
م، والتي تعمل على تعليم أصول التصوير 1880، ومدرسة الفنون الجميلة بالجزائر سنة م1860سنة 

إلى جانب تأسيس مدارس أخرى بالعاصمة تلبية لنفس الغرض، في وفق أسلوب المدارس الفنية الغربية، 
 .1الفنون الزخرفية وتعلم أصول المعمار الغربي إذ كانت كلها تحت الوصاية الباريسية

استقبلت العديد من  انت أهم ورشات فن الرسم،التي ك Villa Abdelatifهناك أيضا فيال عبد اللطيف 
بأزاميل وأذواق  ى أصبحت مدرسة فنية في حد ذاتها تمثل الفن الجزائري الفنانين الفرنسيين المبعوثين حت

 ،Charles Dufresneفرنسية، ومن الفنانين المستشرقين المتخرجين من الفيال شارل دوفريسن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1العدد ،7، مجلة جماليات، المجلد"مالمح الهوية الجزائرية في الفن التشكيلي الجزائري واإلستشراقي إبان اإلحتالل الفرنسي"شيخي حبيب. شرقي هاجر:  -1
 . 377-375ص(2020الجزائر، )
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، من لوحاته الشرقيات 1920الذي ورد على فيال عبد اللطيف سنة   Jean Launoisوجان لونوا  
من مشاهير خريجي الفيال، وأحد  Albert Marquetونساء من الجزائر، كما يعتبر ألبير ماركي 

ذه مرسى الجزائر، ومرسى بجاية، كما برز من رحم هالمساهمين في إنشائها، وترك عدة أعمال منها 
 Paul، وبول بيلماندو Georges Hilbert المدرسة نحاتون بارزون آخرون أمثال جورج هيلبير

Belmondo  حملت المدرسة أعماال فنية ذات تيارات إنطباعية وواقعية، وأخرى كانت تعود إلى عهد ،
لفرنسيين ، وفورمونتان، ونموذجان لشاسيرو، حيث تم أخذ معظم اللوحات من قبل اDelacroixدوالكروا 

على إثر ذلك عرف الفن الجزائري الحديث العديد من اإلشكاالت م، 1962عشية إستقالل الجزائر سنة 
المعرفية والفنية بفعل اإلحتكاك المباشر مع الغرب عن طريق الحصول على منح للتكوين بالخارج، 

لفنية واإلطالع على عدد واإلحتكاك بالفنانين ومعارضهم، أو غير المباشر من خالل قراءة المطبوعات ا
من األعمال الفنية الحديثة المنسوخة، ذلك أن غالبية الكتابات الفنية على قلتها تقرن الحداثة بحقبة 
اإلحتالل الفرنسي في الجزائر، يضاف إلى ذلك أن الرعيل األول من الفنانين الكالسيكين أمثال أزواو 

في أجواء المثاقفة الغربية، وهي أجواء كفيلة بترسيخ معمري، وعبد الحليم همش، ومحمد تمام قد تكونوا 
 . 1وكذا الرؤية التي يصدر عنها الفنان الجزائري خر المهيمن من حيث األسلوب التبعية التشكيلية لآل

 Théophileأصبحت الجزائر الوجهة المفضلة لألدباء والفنانين المستشرقين وقد عبر ثيوفيل غوتييه 
Gautier شراق الفرنسي عن مكانة الجزائر بالنسبة للرسامين المستشرقين بقوله:" إن أحد أعمدة اإلست

 .2السفر إلى الجزائر يضاهي في أهميته، ضرورة الحج إلى إيطاليا"

كان الرسام الفرنسي أوجين ديالكروا أكبر المتأثرين بالشرق، وخاصة بالجزائر التي إستوحى منها أشهر 
وقف فيها لمدة قصيرة، وظلت إيحاءات رحلته إلى الجزائر رغم قصرها لوحاته، لقد بهرته الجزائر التي ت

عالقة بخياله طوال حياته، وخلدها في لوحات كثرة وتعد لوحته نساء الجزائر من بين أشهر لوحات الفنانين 
 .3الغربيين عن الشرق وعن الجزائر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 378-377شيخي حبيب.شرقي هاجر: ص -1

2- Théophile Gautier: Voyage Pittoresque en Algérie, édité par madeleine cottin, Librairie Droz, Genève-Paris, Introduction 
de l'éditeur, 1845, P92 . 

 . 82ص(1983قطر، يوليو )، 91، مجلة الدوحة، العدد"سحر الشرق وتدفق الحياة"جمال قطب:  -3
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يمكن القول أن اإلستشراق واإلستشراق الفني على وجه الخصوص كان له دور فعال في التخطيط 
بقاء فيه، فقد ساند الفن الغربي الحمالت التوسعية الغربية، ومثل دورا كريها في التمهيد إلحتالل الشرق وال

لها حيث كان الرسامون المستشرقون العيون التي تتجسس على بالد الشرق تحت غطاء السياحة وحب 
توثيقية وكانت رسومهم من حيث القيمة ال ،1األسفار واإلنجذاب إلى جمال الشرق وسحره ومناظره الغريبة

مماثلة للصور الفوتوغرافية إلعتماد الرسامين على أسلوب محاك للواقع يرصد كل صغيرة وكبيرة، والرسم 
هنا ليس موجها للجمهور إنما هو للنظام العسكري، وظيفته النقل الدقيق للواقع دون حذف أو زيادة 

 .2لضمان وصول المعلومة

علومة عن األهالي، فإنه إستعمل أيضا خصوصا بعد أن كما إستعمل الفن البصري اإلستشراقي لجلب الم
أحكمت فرنسا قبضتها على الجزائر، لتوطين أعداد كبيرة من الفرنسيين واألوروبين، فقد إستعمل الرسم في 
الترويج لجمال البالد المستعمرة والتشويق لسحرها وروعة العيش فيها بالكشف عن سمائها الصافية 

الحارة وألوانها البهية الدافئة، لقد صور الرسامون المستشرقون عالما مثاليا يغمره  وطبيعتها الغريبة وشمسها
 .3السكون والعزلة يتراءى كجنة نعيم تجتذب الرومانسيين وعشاق التغريب

 مظاهر اإلستشراق الفني في الجزائر -4

و بعد سياسي بالدرجة اليغدو الهدف الرئيسي خالل أولى الممارسات اإلستشراقية البصرية إال أن يكون ذ
األولى، هذا مرده بالطبع إلى السلطات المسؤولة باألساس عن نشاط هؤالء المستشرقين، ولقد انتهجت في 

الع سبيل ذلك فرنسا أساليب جديدة، كان الهدف منها تثقيف إطاراتها من خالل تعلم لغة المستعمرة واالط
نطقة، تأتي هذه الخطوة كضرورة قصوى تحضيرا التي تميز النمط االجتماعي للمعلى مختلف العادات 

 لعمليات إخضاع وتشويه مدروسة خاصة من حيث توجيه أسلوب الفكر اإلستشراقي نحو المجتمع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -، أكتوبر16عدد ،"من سحر الشرق إلى دهشة اإلكتشاف، مجلة إنسانيات، المركز الوطني للبحث في اإلنثروبولوجيا اإلجتماعية"عبده علي عرفة:  -1
 . 130ص( 2009ديسمبر)وهران،

 ، مجلة إنسانيات، المركز الوطني للبحث في اإلنثروبولوجيا"الوظائف األساسية للرسم اإلستشراقي قبيل وإبان اإلستعمار الغربي للعالم اإلسالمي"قجال: نادية  -2
 . 130ص( 2009ديسمبر-أكتوبر )وهران، 16اإلجتماعية، عدد

 . 136المرجع نفسه: ص -3



33 
برلين -المانيا  /اسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسي    

خطوات فاشلة انتهجتها السلطات خالل األعمال الفنية  لقد سبقت الحملة التشويهية لصورة المرأة من
مايعكسه فشل هاته األخيرة في إخراج المرأة عن بيئتها اإلجتماعية والعقائدية داخل الفرنسية آنذاك، 

من فكان السعي وراء بث حقوق واهية للمرأة الجزائرية مقارنة بمثيالتها مجتمعها التقليدي المحافظ، 
التحرر والخروج عن سيطرة الرجل الذي سوق له المستشرقون صفة المستعبد  األوروبيات تحت غطاء

المستبد الذي ينتهك حق المرأة بوصفها ضعيفة، وهي الخطوة التي بينت النوايا المبيتة من ورائها حيث 
حقها يالحظ إنسياق محصور لقلة من النسوة طلبا للحرية المنشودة، واقتداء بالمرأة األوروبية في المطالبة ب

 . 1بالعمل وحرية التعبير وما إلى ذلك من مساواة في الحقوق بينها وبين الرجل

تفتحت أعين الرسامين الغربيين بقوة وإندهاش على عوالم جديدة لما اهتموا بالمغرب العربي منذ بداية 
ثا عن القرن التاسع عشر، فشدوا الرحال من مختلف البلدان الغربية إلى تونس والجزائر والمغرب بح

موضوعات ومناظر جديدة وآفاق غير مكتشفة يستلهمونها في لوحات جميلة لقيت نجاحا كبيرا في أشهر 
المعارض الدولية، وكان الرسامون الفرنسيون سباقين إلى إستلهام الموضوعات المتنوعة واألصيلة من بيئة 

رات فرنسية، بيد أن النجاح المغرب العربي والغرابة في ذلك ألن جل بلدان هذه المنطقة كانت مستعم
ولندن جعل رسامين من أمريكا وإنجلترا المذهل الذي حققته لوحات هؤالء في أشهر المعارض بباريس 

وسويسرا وألنمسا وألمانيا وغيرها يرحلون صوب البلدان العربية بشمال إفريقيا فإزداد اإلهتمام باإلستشراق 
وروبية بخلق كراسي مستقلة في أكبر جامعاتهم للمستشرقين، في أوربا بصفة كبيرة وقامت معظم البلدان األ

وصارت مدن الجزائر وتونس والمغرب الوجهات المفضلة لهؤالء يمكثون فيها فترات قد تطول أو تقصر 
يستجدون وحي الفن ويعودون بحصاد كبير التزال أشهر المتاحف العالمية تحتفظ ببعض أعمال هؤالء 

 المستشرقين إلى اليوم .

نوعت الموضوعات التي تطرق إليها الرسامون المستشرقون فاهتموا بالطبيعة، وإعتنوا بالعمارة اإلسالمية، ت
كما تتبعوا الحياة اليومية في األزقة الضيقة برؤية فنية ورصدوا العادات اإلجتماعية كحفالت الزفاف 

في لوحات الرسامين  والختان وليالي السمر وجلسات المقاهي، إال أن المرأة أخذت حصة األسد
 المستشرقين الذين وجدوا فيها جماال متميزا وسحرا غير مألوف بحيث كانت محل إهتمام الكثير من

 الفنانين المستشرقين فقد رسمت في أماكن ومناسبات مختلفة داخل الحمام وخارجه في غرف النوم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 488-487ص حمزة تريكي: -1
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لكي نتمكن من معرفة الحقول التصويرية للمعطى الجزائري من ، و 1والحدائق، في األعياد والحفالت
 تشراقي البد من التطرق إلى مجموعة من المعطيات:منظور إس

 المعطى العمراني: -أ

يعتبر التراث العمراني الجزائري عالمة مضيئة وثمرة مشعة لإلبداع الفني اإلستشراقي الي أسهمت به 
الحضارة اإلسالمية، في إغناء وإثراء الفكر الفرنسي من أجل بسط نفوذه على كامل قطر الجزائر، لما 

هذه العمارة من مظاهر جمالية وفنية، وما إحتضنته من رموز ظلت به عنوانا داال على تطور هذه حملته 
الحضارة وتقدم بنائها وصناعها عبر العصور المختلفة، تمثلت في المآثر التي ظلت شامخة في مختلف 

ثقافية، كالمساجد البقاع األوروبية تشهد على نبوغ مهندسيها، وعراقة رموزها، في مؤسساتها الدينية وال
والقصور والجوامع واألزقة واألحياء الشعبية والمناطق البيئية التي استنزفت فكرا هندسيا وفنيا من أجل 
تجسيدها، فأحدثت بذلك العمارة الجزائرية استمرارية المجال الذي يستوعب جميع أنماط الفن التشكيلي، من 

غير مفردات لغة الخط واللون وهي لغة الكتلة تصوير أو نحت، على أن العمارة إعتمدت لغة أخرى 
 والفراغ، وقدمت هوية مستقلة مميزة للمجتمع الجزائري .

إذا كان الفن التشكيلي يختلف عن العمارة لكي يركز على األشياء المنقولة مثل المخطوطات واألواني 
ية واقعية، أو تكون زخرفية وتوابع العمارة واألثاث، فإن أساليبه لم تتغير كثيرا، فهي إما تكون تشبيه

مجردة، وكانت الجزائر قبل اإلحتالل الفرنسي تزخر بالمساجد والزوايا والقالع والجسور والثكنات والمنازل 
والقصور والحمامات واألسوار والخانات وماإلى ذلك، وقد إنتقلت األساليب الفنية المعمارية التي شاعت 

عبر األجيال وإستمد البناة طريقتهم أيضا من الحضارة األندلسية،  في عهد األغالبة والحفصيين والزيانيين
حيث كان لألندلسيين الذين هاجروا إلى الجزائر تأثير عظيم في بناء القالع والقصور على وجه التحديد 
ثم جلب العثمانيون معهم طرازهم المعماري إلى الجزائر، وظهر أثرهم خصوصا في بعض المساجد 

 . 2والثكناتوالقصور والقالع 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 50ص (  2002يوليو  14األحد  )131، العدد"تمستشرقون وفتنة النساء العربياال"مجلة أفاق أدبية:  -1

 . 461ص(1985، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ،2ط)م 20-16لجزائر الثقافي من القرن أبوالقاسم سعد هللا: تاريخ ا -2
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لقد أقامت في الجزائر خالل القرن التاسع عشر نخبة من كبار المستشرقين والرسامين الغربيين الذين 
راء العمارة الجزائرية اإلجتماعية ذات الطراز اإلسالمي، فترك العديد منهم لوحات وأعمال ناطقة إنبهروا بث

تعبر عن إنجذابهم إلى سحر هذه البيئة وعمقها وأصالتها وثرائها بالتراث المعماري المتميز، منهم الفنان 
خالل سهرات رمضان وبالتحديد قصبة الجزائر  1881الذي زار الجزائر سنة  Maupassantموباسان 

مثل ممرات الجبال المدرجة في سكان ألف ليلة وليلة أما عن الفنان وقال إن أزقتها الصغيرة والسريعة 
م ويضم Filles d'une Race Condamnée 1882في لوحته )سيدات القصبة الثالث(  Lotiلوتي 

من الفنانين من تعمق داخل  مشهد في شكل حكاية شرقية يمكن أن تخرج من فيلم شهرزاد، وهناك الكثير
 Théodorالجزائر ليمتعوا أبصارهم بجمال قسنطينة المعماري، والتي زارها الفنان شاسيروا تيودور 

Chassériau  م والذي إنبهر بموقعها الرائع، أما جوتي 1846سنةGautier  يقول عنها:"هي كعش
ذنتها التي التجد أي واحدة منها راسبة" نسر فوق منصة من الحجر مع حزامها الجداري بلون الفلين، ومؤ 

ويظهر ذلك في لوحته عن مدينة قسنطينة التي رسمها في  André Brouilletكما أثارت اهتمام الفنان 
 . 1م1884-م1883مرسمه الباريسي بعد المخططات التي قام بها أثناء زيارته لها سنة 

 بتجسيدها في أعمالهم الفنية نجد:المستشرقين ووعوا من أهم المنشآت العمرانية التي لفتت إنتباه الفنانين 

 العمارة المدنية:  -

، وبلغ بهم الشغف بالشرق حد الجنون، فمنهم من حدد نهائيا اليمع األه لقد إختار بعض الفنانين العيش
جزائرية مصيره في أن يسكن البالد، ومنهم من إعتنق اإلسالم وإنخرط في حياة البالد وأعجب بالمدن ال

مثل  نشآت العمرانية الجزائرية واستلهموا ألعمالهم الفنية أساليب واقعية عبرت عن الم وجسدها في أعماله،
فمن بين أهم المناطق العمرانية المدنية التي القت حظها في الفن  لحصون والمعالم األثرية،القالع وا

القصبة هي مدينة الجزائر في ، و في اإلستشراق الفني، التي جسدت صورة الجزائر لقصبةاإلستشراقي ا
العهد العثماني التركي، وهي مقر السلطان، وتم بناؤها على الجبل المطل على البحر األبيض المتوسط 

المعماري نجد أنها  ، وعند تعريفها من الجانبتها الدفاع عن القطر الجزائري لتكون قاعدة عسكرية مهم
 طقة المغرب العربي، وهي مبنية على طراز تركي عثمانيتعني المدينة العتيقة وهذا ماترمز إليه في من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Christine Peltre:P53 
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طراز تركي عثماني تشبه المتاهة في تداخل أزقتها بحيث اليستطيع الغريب الخروج منها لوحده لوجود  
فهي بذلك تعتبر مركزا أزقة كثيرة مقطوعة تنتهي بأبواب المنازل، إضافة إلحتوائها على عدة قصور، 

صور غاية في الجمال والتصميم، مما جعلت الفنانين سياحيا هاما لما تحتويه من آثار عريقة وق
والمهندسين المستشرقين يقفون وقفة دهشة لعراقة التصميم والهندسة العمالقة، فكانت بداية اإلنبهار الشرق 
مع مجموعة الرسامين الذين زاروا الجزائر أمثال أوجين فروموتان وديالكروا وإيتيان دينيه وغيرهم الذين 

ات أخرى فأصابهم سحر مدينة الجزائر والقصبة تحديدا التي شاهدوا عادات وتقاليد أهلها، أرسلوا في مهم
وحينما إحتل الفرنسيون الجزائر صارت هذه المدينة قبلة للفنانين الفرنسيين والغربيين، فتوافدوا عليها وعلى 

ت تفتخر كثيرا بأنها المدن الساحلية األخرى ثلة من الرسامين كانت أعمالهم تعرض بفرنسا، التي كان
أوجدت مصادر إلهام الفنانين الغربيين، وكانت باريس حينئذ عاصمة الفنون، وذكرت مصادر ودراسات 
متطابقة أن وفود الفنانين التشكيليين التبارح المدينة على مدار السنة، حيث قال الفنان محمد خدة في أحد 

صوصا اهتموا باإلقامة في الجزائرلما توفره من قدرة بحوثه إن الفنانين األوروبيين عموما والتشكيليين خ
على إستيعاب تفاصيل الطبيعة والعمران المتميز الذي شكل نقلة نوعية في إتجاهات هؤالء الفنانين خالل 

ذكر أن أكثر من مائتي فنان تشكيلي أجنبي دخلوا الجزائر في تلك الفترة القرنين التاسع عشر والعشرين، 
 رات متفاوتة ومنهم من دخلها وإستقر بها نهائيا .وأقاموا فيها لفت

إتسمت أعمال الرسامين األوائل الذين استلهموا الجزائر بالواقعية األمنية إلى درجة أن بعض اللوحات 
كانت شبه صورة فوتوغرافية للمدينة ومرافقها وأزقتها ومساجدها، ألن هذه البدايات تزامنت مع العهد 

دمت هذه اللوحات صورا تاريخية نادرة عن مدينة الجزائر لتي تغيرت حلتها مرات الذهبي للواقعية، وقد ق
ومرات، بعدما أدخل الفرنسيون تغييرات على طابعها الشرقي الساحر، وعادات أهلها ونمط عيشهم إلى 

 مايناسب ظروفهم ويقارب بيئتهم .

ا الجزائر قبل اإلحتالل الفرنسي، تحتفظ اليوم المتاحف الفرنسية برسومات عن المدن الجزائرية والسيم
وكان أغلبها عبارة عن صور رديئة ومخططات للمدينة لكنها كانت بمثابة تحف في عيون القادة 

 .1العسكريين الفرنسيين الذين خططوا بفضله إلحتالل المدن الجزائرية في بداية القرن التاسع عشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 26-25،ص20/10/2005الثقافي، اإلمارات، البيان -حميد خزعل: المدينة التي أنقذت التشكيل الغربي من اإلفالس، جريدة البيان -1
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 العمارة الدينية:-

تعد العمارة اإلسالمية مفهوما إستشراقيا أطلقه المستشرقون على العمارة الدينية الشرقية، وهي تنسب 
إن مفهوم العمارة حيث يقول الدكتور علي ثويني: لإلسالم كدين بغض النظر عن الزمان والمكان، 

اس إستشراقي وهو اليعني األقواس والقباب، بل هي منظومة بنيوية تدخل في الفن اإلسالمية هو باألس
 .1والتقنية والفقه والدين والتراث ومقتضيات البيئة والمحيط واألعراف اإلجتماعية

بإعتبار أن الفن اإلستشراقي من أكثر الظواهر الثقافية والتاريخية التي تدعوا إلى التأمل والدراسة، فقد 
ماء مهمة في الفن التشكيلي العالمي أن وقفت وقفة دهشة وحيرة وتعجب أمام سحر وجمال سبق ألس

وشمس بالدنا الذي لم يسبق لهم أن رأوا مثلها في عالمهم الغربي، وأمام الخصائص البيئية والحضارية 
ارهم في لوحات والمعمارية واإلنسانية التي تتميز بها الجزائر، قام هؤالء الفنانين بتسجيل دهشتهم وغنبه

فنية، نقلوا فيها الواقع مباشرة، ونسجوا فيها خيالهم الخصب المشبع بأساطير ألف ليلة وحكايات الشرق 
الغامض والساحر، حيث كان مصدر إلهام بعض الفنانين إسالميا مما شاهدوه في العمارة الدينية 

مارة الجزائر اإلسالمية وتراثها ورفادتها نجد واإلسالمية الجزائرية، ومن الفنانين المستشرقين الذين تأثروا بع
 . 2كل من دوالكروا وماتيس وفرومنتان وغيرهم

 العمارة العسكرية:  -

يقصد بالعمارة العسكرية تلك اإلستحكامات التي أنشأت لغرض دفاعي بالدرجة األولى وبمختلف أنواعها، 
سوار والخنادق واألربطة والحصون والقصبات ومنها: المحارس واألبراج، والقالع والمناظر، والمنارات واأل

التي تجمع السلطان مع إدراته ودواوينه، ولها جانب دفاعي بحيث تحاط عادة باألسوار لعزل الحاكم عن 
إلى تحصين جميع النقاط التي تتحكم في مداخل المدن رعيته، وقد لجأ الحكام في العهد اإلسالمي 

 .3أقرب مرتفع يشرف على المدينة وتتخذ كصمام أمان والموانئ ويبنون الحصون والقالع على
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1- Brahim Hadj Slimane: La Création Artistique en Algérie, Histoire et Environnement, Alger, Marsa éditions, 2003,P90 . 

 . 2016، جريدة الصباح الجديد، العراق، -سحر الشرق وغذاء الروح-سمير محمد زين: اإلستشراق في الفن التشكيلي -2

 . 35ص(2005دار هومة للطباعة والنشر، )الجزائر، م(، 1832-1514كي)صالح عباد: الجزائر خالل الحكم التر  -3
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لعل العمارة بمفهومها البيئي والحضاري األوسع من بين أكثر النشاطات اإلنسانية صلة بتجسيد الواقع 
الحضاري لألمة، وألنها ذات عالقة وطيدة في تحديد النمط الحياتي والسلوكي اإلجتماعي العام من خالل 

ها المباشرة على البيئة البشرية وعكسها للرموز والمفاهيم المادية والمعنوية في أية فترة تاريخية وهي تأثيرات
 .1جزء اليتجزأ من الفنون التشكيلية

 المعطى الطبيعي: -ب

إن الرسم التسجيلي والوثائقي الذي به الغربيون جعل أعينهم تنفتح على جماليات البيئة والطبيعة والفنون 
حيث شكل الشكل أرضية خصبة من أجل إرضاء النزوع نحو التلوين ونظرية التوليف بين  الشرقية،

الفنون واألجناس الفنية، واإلستشراق الفني هو تصوير للشرق من قبل فنانين مبدعين تأثروا بالطبيعة 
اة واإلنسان الشرقية وفنها، فكان لكل فنان تشكيلي أدواته وريشته وألوانه التي تشكل رؤيته الخاصة بالحي

واألحداث، حيث كان اإلبداع الفني لكل فنان مرتبط بمدى ولعه وشغفه للنزعة الشرقية التي التقتصر على 
ماهو بصري داللي فقط وإنما كانت تذهب إلى أبعد من ذلك حيث كان العمل الفني يقدم الداللة 

، حيث التنفصل هوية الفنان التشكيلي اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية فضال عن قيمتها الجمالية والفنية
 .2عن هوية المجتمع الذي ينتمي إليه

أو نصر الدين دينيه التي  Etienne Dinetلقد كان الجنوب الجزائري مملكة الفنان الفرنسي إتيان دينيه 
أحبها وقضى بها معظم حياته، وصور مدينة بوسعادة، أو كما يسميها مدينة السعادة بكل جوانبها، 

 Eugéneمكن الحديث عن اإلستشراق الفني في الجزائر دون الحديث عن رحلة الفنان يوجين دوالكرواوالي
Delacroix  زعيم المدرسة الرومانسية( الذي كان من بين البعثة  1832إلى المغرب والجزائر سنة(

ن المغرب وإقناعه الدبلوماسية التي أرسلها ملك فرنسا لويس فيليب إلحياء العالقات الدبلوماسية مع سلطا
من غزو الجيش الفرنسي بعدم دعم المقاومة الجزائرية )بقيادة األمير عبد القادر( وإتخاذ موقف الحياد 

بالجزائر إال أنها في واقع الحال لم تخدم الهدف الرسمي السياسي الفرنسي بقدر ماأفادت دوالكرا 
Delacroixت مغلقة تقريبا أمام تغلغل النفوذ السياسي، وبما أن المغرب )بلدان شمال إفريقيا ككل( كان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .27ص( م2007 ،مسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار العمان، ، 1ط)،-خصوصيتها، إبتكاراتها، جماليتها-ن جودي: العمارة العربية اإلسالمية حسي -1

 . 48ص(م2001ة المصرية العامة للكتاب، الهيئ ) مصر،اإلغتراب في فن التصوير المعاصر فاروق وهبة: ظاهرة -2
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رن السادس عشر في واليات الدولة العثمانية لشرق المتوسط، تركيا، والثقافي، الذي إنحصر منذ الق 
مصر، جبل لبنان، سوريا، وفلسطين، لذا كان من الممكن ألي فنان عربي أن تطأ أقدامه المغرب العربي 
بطريقة غير دبلوماسية أو بمهمة غير رسمية وكانت الدعوة لدوالكروا بمثابة هبة سماوية، فهي رحلة 

المنشود والحلم الرومانسي برؤية الشرق وبزيارة بلد لم يزره قبله فنان فرنسي، ومازال يحتفظ  لتحقيق حلمه
بطابعه الشرقي اإلسالمي السيما في العصور الوسطى موضة السفر إلى الشرق باتت سمة مميزة للعصر 

 .1الرومانسي بين األدباء والفنانين على حد سواء

بالجزائر كان لغرض تنفيذ المخططات اإلستعمارية الفرنسية إال أنهم  الشك أن تواجد الفنانين المستشرقين
 تميزوا أيضا من خالل ممارستهم الفنية أنهم كانوا حاملين لفكر ذي توجهين:

 التوجه األول: الفنانون المستشرقون الحاملون للفكر الطامس للهوية الوطنية:

اإلبداع، لكنها تحمل فكرا تشويهيا تزييفيا يتعارض  هؤالء هم من كانت أعمالهم الفنية المنجزة في غاية من
ومبادئ المجتمع الجزائري المسلم ومقومات هويته، كتصويرهم لنساء الحريم، ومشاهد العري والرقص 
النسوي، رسمنهن الفنانون المستشرقون في أقبح الصور رغم إنتمائهن إلى مجتمع محافظ، بإقتحامهم 

ت والحدائق، وكانوا ينزعون عنهن "الحايك" و"العجار"، مع حرصهم على لعزلتهن في بيوتهن وفي الحماما
وإبراز خصورهن وتموجات جسدهن تحت لباس "القفطان" وسروال "الشلقة" ليعكس رسم مايطل من أثوابهن 

هذا اإلبداع القبيح في اإلساءة لتقاليد المجتمع الجزائري، وشكال من أشكال اإلستعمار الفرنسي الطامح 
لهوية الوطنية، فمثلما كان لدينيه جانب إيجابي بخصوص هوية الجزائريين، كان له كذلك شق لطمس ا

سلبي كبير، في تصويره لمشاهد نساء عاريات تماما منسوبة للمرأة البوسعادية في ضربة حتما أضرت 
اتمت مقارنتها بهوية أهالي المنطقة التي إحتضنته، إذ تعتبر مثل هاته اللوحات أكثر قبحا وإنتهاكا إذا م

على سبيل المثال مع مشاهد تصويرية مغرضة أخرى، كلوحة "نساء الجزائر في مخدعهن" للمستشرق 
، ولوحة "إمرأة جزائرية بمعية خادمتها" للفنان الفرنسي Eugène Delacroixالفرنسي يوجين ديالكروا 

سر حاجز حرمة حرم في إيحاء على أنهما إستطاعا ك Jean-Baptiste-ange Tissierآنج تيسيي 
 بيوت المسلمين وتصوير الحريم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 224زينات بيطار: ص -1
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هذا باإلضافة إلى فنانين مستشرقين آخرين ممن تفننوا في تشويه الهوية الجزائرية خدمة للسياسة 
السويسري في لوحته حفلة ليلية باألغواط  Maurice Potterاإلستعمارية، نذكر منهم: موريس بوتر 

بساحة إحدى القصور، تتصدره راقصة فيأبهى حتفاليا ليليا م، يصور من خاللها مشهدا إ1898منجزة عام 
حلتها، بفستان أحمر وسالسل وأقراط ذهبية، والمغني وموسيقييه، يحيط بهم جمع مختلط من المتفرجين، 

 والنساء في المقدمة يصفقن.

لم يكتف الفنان المستشرق المجند، وهو في زيه المدني عند هذا الحد، بل صور مشاهدا أكثر إثارة من 
 Marcالرقص والغناء، متمثلة في تصويره لمشاهد العري، أمثال المستشرق مارك ألفريد شاتو مواضيع 

Alfred Chataud  في لوحته "نساء في الحمام" التي يصور فيها إمرأتين عاريتين داخل الحمام
تستحمان، واحدة مستلقية على حافة الحوض واألخرى في وسطه، حيث إن الدار أو البناية يبدو أنها 
تعود إلى ماقبل اإلحتالل الفرنسي، حسب طابعها اإلسالمي من زخرفة وأقواس وأعمدة مبرومة وبالط 

 فاخر.

 التوجه الثاني: الفنانون المستشرقون الحاملون للفكر المجسد للهوية الوطنية:

اوله تكشاف أسراره، أدى بهم إلى تنإن جنون الفنانين المستشرقين وولعهم بسحر الشرق، ورغبتهم في إس
في العديد من أعمالهم، متجلية في مشاهد مختلفة كاستعراضات الفروسية والصيد ومناظر الطبيعة 
والصحراء واإلنسان العربي بتقاليده اإلجتماعية ولباسه الشعبي األصيل، وكذا المعمار الشرقي من مساجد 

 وحارات ومدن، وأخرى تاريخية دينية .

لوحته "عروس إلى القرية" طريقة زف العروس وهي على في  Philippe Pavyيصور فيليب بافي 
الجمل، إلى بيت زوجها أين يحضر المزمار والدف والبندير، والحلي بأنواعه وأشكاله، واأللبسة التقليدية، 

في  Eugène Alexis Girardetباإلضافة إلى الفنان المستشرق الفرنسي أوجين أليكسس جيراردي 
بادية الصحراوية بعنوان "الصالة في الصحراء"، إلى جانب لوحة تاريخية رسمه لمنظر عبادة ألهالي ال

بعنوان "بورتري األمير" والموحي إلى جالل ووقار  Jean-Baptiste-Ange Tissierللفنان آنج تيسي 
كما يعكس هذا شخصية األمير عبد القادر المتدينة، وهو يظهر بلباسه المهيب، حامال للمسبحة بيمينه، 

 . 1قوة الشخصية الجزائرية، أمام كل تلك الظروف الصعبة إبان اإلحتالل الفرنسي البورتري 
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 . 394-390شيخي حبيب.شرقي هاجر: ص -1

يرى ميشال فوكو أن صورة الفعل التنفيذي لتعرية المرأة الشرقية بوصفها أداة إلرضاخ اآلخر في المخيال 
الغربي، وألن الفعل التنفيذي يقتضي الممارسة الواقعية للفكر من أجل الوصول إلى الهدف، قإن صورة 

انت آلية نافذة في إعادة تشكيل صورة الشرق في المخيال الغربي، فالرغبة الغربية الترسيخ المتعمد ك
المكبوتة في قضم )التفاحة الشرقية( البوصفها تفاحة ديونيسية تتخاصم حولها إالهات الرغبة والمعرفة 

التعلق والقوة كما تورد األسطورة اليونانية فحسب، ولكن بوصفها )تفاحة نيوتينية( تحيل على جاذبية 
 . 1بالحقول المعرفية العذراء والمتوحشة باعتبارها نصبا أثريا

م، الوجهة المفضلة لألدباء والفنانين المستشرقين، وقد عبر 1830قد صارت الجزائر منذ احتاللها سنة 
أحد أعمدة اإلستشراق الفرنسي عن مكانة الجزائر بالنسبة للرسامين  Théophile Gautierثيوفيل غوتييه 

ستشرقين بقوله :"إن السفر إلى الجزائر يضاهي في أهميته، ضرورة الحج إلى إيطاليا"، وتداول الفنانون الم
 على زيارتها لسنين عدة، في شكل موجات متواصلة، وانتهى المطاف بالكثير منهم إلى اإلستقرار فيها.

لتي طغت عليها صورة المرأة، خالل تلك الزيارات وبعدها أنجز الفنانون العديد من اللوحات التشكيلية، ا
الموسومة نساء الجزائر،  Eugéne Delacroixوكان أشهر تلك اللوحات، لوحة الفنان أوجين ديالكروا 

 :"إنه التوجد في العالم بأسره لوحة أجمل منها" . Renoirالتي قال عنها الفنان المشهور أوغست رينوار 

مظاهر الحياة الواقعية لألهالي، من شخصيات ومالمح  اهتم اإلستشراق الفني في جانبه البصري، بأغلب
الحضارة، والحياة اليومية، والسلوكيات، ومعالم البيئة، واألسواق، ومشاهد الطرب، والعمارة، واألزياء، 
وكان إلبراز مظاهر الحياة الواقعية، بعيدا عن تلك المتخيلة، والبحث عن مكامن الجمال أثرا كبيرا في 

انين المستشرقين بالدقة والثراء والوضوح والتجديد، كما شكلت تلك الموضوعات اإلبداعية تميز لوحات الفن
سجال وثائقيا وفنيا، وإطالالت على قراءة التاريخ والواقع الشرقي بشكل بصري، لكن من بين جميع 

وشعبية مواضيع التصوير االستشراقي، فإن موضوع المرأة هو بالتأكيد الموضوع الطاغي، واألكثر جذبا 
 لدى الفنانين المستشرقين، حتى ليمكن القول إن الشرق إختزل لديهم في المرأة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مجلة جماليات،"-مقاربة نقدية للوحة دوالكروا "نساء الجزائر في سكنهن-صورة الحريم في فن التصوير االستشراقي بين الواقع والمخيال"أعمر محمد األمين:  -1
 . 364ص (2020الجزائر، )02، العدد07المجلد
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ئريات خصوصا، يالحظ أن الفنانين المستشرقين ركزوا الناظر إلى صور النساء الشرقيات عموما، والجزا
باستمرار في أغلب لوحاتهم، مما يدل على أن الرؤية في لوحاتهم على رسم أشياء معينة ومحددة تتكرر 

التشكيلية الغربية كونت صورة نمطية عن المرأة الشرقية، وبالفعل فإن أغلب اللوحات تقدمها كامرأة متحررة 
وكأنما الشرق ية، وذلك من خالل تصويرها عارية، وتجريدها من اللباس الذي يسترها، من القيود األخالق

جنة للحب، ومكان تتوفر فيه حرية جنسية ال تتوفر في الغرب، وقد ظهرت هذه الصورة النمطية ال في 
 عالم الفنون البصرية فحسب، بل في فنون األدب أيضا، فقد كتب المؤلف اإليرلندي أوليفر غولدسميث

م إلى أحد اصدقائه رسالة يقول فيها :"لقد أخبروني أنه ليس في الشرق حفالت، بل هناك 1730-1774
الحريم كما أخبروني أيضا أن نساء الشرق هن أكثر نساء األرض تجاوبا في عالقات الغرام"، كما كتب 

ات عيون واسعة الكاتب اإلنجليزي توماس مور يصف عالم الحياة الشرقية بأنه :"عالم يغص بنساء ذو 
سوداء، يملؤها الحب والرغبة، لكنهن قابعات في أسر رجال أشرار كما يغص بالوالئم الفاخرة، والحرير 

 والمجوهرات والعطور والرقص واألشعار" .

الحقيقة أن تقديم المرأة الشرقية، أو المرأة المسلمة بهذه الطريقة هو خاطئ تماما وغير واقعي، ذلك أن 
المسلمين له قدسية خاصة، فمن المستحيل أن تتعرى المسلمة أو تكون موديال للرسامين  جسد المرأة لدى

الغربيين، ونظرا إلى ذلك وحسب الوثائق والشهادات، فإن الرسامين المستشرقين لجأوا إلى بدائل أخرى، 
 ة .فاعتمدوا على موديالت نسائية غربية أو نماذج مزيفة، وبعضهم قام بتصويرها في مراسم غربي

فإن:" كل رسامي الجزائر تأسفوا لصعوبة إيجاد إناث   Marion Vidal-Buéحسب ماريون فيدال بوي 
بين المسلمات، وكان رسم اليهوديات أهون عليهم بكثير في المجتمع الجزائري"، وتبعا لكريستال تارو 

Christelle Taraud  لوحات الفنانين :"فإن أغلب الصور المزعومة لنساء جزائريات، التي تحفل بها
 المستشرقين، هي لنساء يهوديات قدمن من أوربا خالل اإلحتالل الفرنسي، وإنخرطن في ممارسة البغاء" .

انتهج الفنانون المستشرقون أساليب أخرى لتقديم النساء الجزائريات بهذا الشكل المشين، فقد لجأوا إلى فن 
تمثل نساء وغرافي، وأصدروا بطاقات بريدية وخداعا، هو فن التصوير الفوتبصري آخر أكثر واقعية 

جزائريات عاريات الصدور، والحقيقة أن جزءا من تلك الصور هو لبنات هوى يهوديات وأوربيات، أما 
الفوتوغرافي الكولونيالي مارك الصور التي لنساء جزائريات فقد أخذت باإلكراه، حسب شهادة المصور 

ر بالقوة، وبمعونة العسكر الفرنسيين، النساء الجزائريات ، الذي كان يجبMark Garangerغارونجار 
 على الكشف على وجوههن وأجسادهن .
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إن أغلب ما تم تمثيله أو تصويره بخصوص النساء الجزائريات في الفن البصري اإلستشراقي هو مشاهد 
ضفاف الوديان االستحمام: استحمام النساء في الحمامات وهن عاريات، إما في الحمامات العامة أو على 

، وتظهر فيها 1926التي رسمها سنة  Marius De Buzoتحت الشالالت مثل لوحة ماريوس دي بوزو 
جزائريات عاريات داخل حمام بخاري، وهي مشاهد في الحقيقة وفي نظر نادية قجال ال تعكس الواقع ذلك 

ما أن الوديان والشالالت أن المرأة المسلمة تعيش في مجتمع محافظ ال يسمح حتى بالكشف عن وجهها ك
أن تتجرد فيها من ثيابها وتضطجع بالطريقة التي تضطجع بها ليست األماكن اآلمنة التي يمكن 

 األوربيات على شواطئ البحر .

إن مشاهد االستحمام الشهيرة التي رسمها الفنانون المستشرقون للنساء الجزائريات المسلمات هي من 
سنة زوجة السفير اإلنجليزي في إسطنبول  Lady Montageليدي مونتاغ خيالهم، وبالفعل فقد أشارت ال

الذي اشتهر برسم مشاهد االستحمام،  Ingresم في رسائلها المشهورة التي وجهتها إلى الفنان آنغر 1717
إال أن بعض النساء الغربيات في تلك الفترة الالتي سمحت لهن الفرصة خالل اإلرساليات الدخول إلى 

الفنانين إلى أن أعمالهم الفنية ال تتطابق مع الواقع، وأن النساء لم تكن عاريات مسلمات، نبهن حمامات ال
تماما داخل الحمامات، التي كانت تعج باألطفال الصغار لكن الفنانين لم يهتموا لتلك المالحظات وإطالق 

الجزائريات يتعاطين التدخين شاهد استعراض النساء العنان لخيالهم الماجن، وبعد مشاهد االستحمام تأتي م
بالنارجيلة وهن مستلقيات، حالمات، وقد إرتدين أثوابا فاخرة شفافة، ولم يقتصر األمر على النساء فقط بل 

من وراء شمل الرجال أيضا، ولوحات المستشرقين تعج بمشاهد الحشاشين وتدخين الحشيش، والمقصود 
لشرقيات هو عالم حسي يغمره السكون، والعزلة، هي أن عالم النساء اذلك هو ترسيخ فكرة خاطئة، 

والجمود، وهذه العالقة بين الحشيش والمرأة، أو بين الحشيش والحب خلقها في الحقيقة الرومانسيون 
الغربيون في البداية، ثم إنتقلت بعد ذلك إلى المستشرقين، والحقيقة وخالفا للوصف السائد أن المرأة 

ومرتدية الحلي الذهبية التقضي حياتها تدخن وهي مستلقية على األرائك  الشرقية تبعا لشهادة كلونزنغر
وخصوصا الريفيات في المعاناة واألحجار الكريمة، بينما يحيط بها العبيد من كل جانب، بل هي تقضيها 

 من أعباء الفقر وإدارة شؤون المنزل وتنشئة األطفال .

ساسية للرسم اإلستشراقي أي السبب وراء استعراض ترى نادية قجال في دراستها القيمة عن الوظائف األ
النساء الجزائريات في الفن البصري االستشراقي وهن في بيوتهن متجردات من لباسهن، يكمن في ترسيخ 
فكرة اقتحام األبواب الفوالذية، فالجيش الفرنسي اقتحم األسوار الجزائرية واستحوذ على البالد، والرسامون 
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والحشمة التي ضربها المجتمع المسلم على المرأة المكنونة بين الجدران الصماء  اقتحموا أسوار العرض
ة كالدرة المينة وجردوها من ثيابها، واستعرضوها كغنيمة حرب لتعزيز فكرة القهر والسبي وانتهاك الحرم

ورة المرأة أما يمينة منخرفيس صاحبة الدراسة التحليلية السيميولوجية لصولو بانتهاج التحايل والتلفيق، 
( فترى أن إبراز الفن البصري االستشراقي للمرأة الجزائرية، كما 2012الجزائرية في الفن االستشراقي )

يظهر من خالل لوحة نساء الجزائر لديالكروا، هو إلثبات األسطورة الشرقية التي نسجها الغرب من خالل 
تنتج أن الضوء القليل المنبعث من الخارج في وتسحكايات ألف ليلة وليلة بأن المرأة سجينة الحرم الشرقي، 

اللوحة هو رمز للنجاة القادم من طرف الرجل الغربي الذي صورته األسطورة الشرقية على أنه الرجل الذي 
 يأتي لينقذ المرأة من العنف الذي يمارسه الرجل الشرقي عليها .

محجبة:تصورات الرحالة  صاحبة الكتاب المشهور "أنصاف حقائق Judy Mabroأما جودي مابرو 
الغربيين عن النساء في الشرق األوسط" فترى أن تصوير النساء الشرقيات ونساء شمال إفريقيا شبه 
عاريات وشهوانيات وغبيات كان نتاجا لجملة من األسباب، أولها أن الفنانين المستشرقين اهتموا بهن، 

ا، وثانيهما، أنهم في بلدانهم كانوا وبوصفهن موضوعات جنسية ألن مثل هذه الموضوعات تبيع جيد
لهم خارج  ممنوعين من تجاوز حدود معينة وخصوصا في موضوع عري المرأة األوربية بينما كان يسمح

بتجاوز هذه الحدود:" إن الخلفية الغربية كانت تمكن هؤالء الرسامين من رسم أشياء ما كان لهم  بلدانهم
وخيمة، ذلك أن فتاة شبه عارية ومثيرة على عتبة في  أن يرسموها على خلفيات وطنية دون تبعات

الجزائر، )يقول بيترغي في التجربة البورجوازية( هي أمر غريب ومدهش، أما الفتاة ذاتها وفي الوضع ذاته 
على عتبة في باريس فهي أمر فاحش وقذر، وثالث هذه األسباب، أن من مصلحة الفاتحين أن يصوروا 

كان نتاجا للمركزية يبرروا وحشيتهم وظلمهم، ورابعها أن هذا التصوير  ضحاياهم بأبشع صورة، كما
العنصرية ولإليمان بتفوق العنصر األوربي، أي النظرة الذكورية إلى العالم، نظرة غالبا ما نجد فيها النساء 

ها وسكان البلدان األخرى وقد تم تصويرهن ومعاملتهن كأطفال بحاجة إلى الحماية والرعاية التي توفر 
، وخامسها، أن تصوير النساء عاريات كان دعوة من الفنانين رية نظرا لضعفهمسلطة ذكورية/إمبراطو 

  .1المستشرقين لهن للخروج سافرات، ومحاولة منهم لدك النظام االجتماعي تحت ستار تحرير النساء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واقع الجماليات البصرية في -ل ملتقى الدولي ا، أعم2014، شتاء 1، مجلة جماليات، العدد"جميالت الجزائر في اللوحة البصرية االستشراقية"جمال مفرج:  -1
 . 17-8ص( -2014نوفمبر12-11-مستغانم، ) حكمة تهتم بشؤون الثقافة البصريةم ةيالجزائرمجلة دور 
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 الرسام األمريكي فريديريك أرثر بريدجمان

 نشأته ومولده -1

 سفره ودراسته في باريس على يد جان ليون جيروم -2

 هم الرحالت التي قام بها إلى الشرق أ  -3

 أهم أعماله الفنية -4

 

 

 

 

 

 

 



46 
برلين -المانيا  /اسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسي    

 Frederick Arthur مولد ونشأة الرسام األمريكي فريديريك أرثر بريدجمان -1
Bridgman 

لم يكن بريدجمان  ،1يعد فريديريك أرثر بريدجمان أحد أكثر الرسامي الواليات المتحدة األمركية شهرة
بل كان  Jean Leon Gérômeالطالب الناجح فقط لألكاديمي والرسام الفرنسي جان ليون جيروم 

ساما غزير اإلنتاج ومدربا أكاديميا وفنانا ذائع الصيت، يحظى باحترام كبير بين الباريسيين، والجالية ر 
في بلدة توسكيجي  1847عام  Alabamaولد فريدريك أرثر بريدجمان في أالبما ، األمريكية المغتربة

Tuskegee يدجمان فريدريك بر  الجنوبية الصغيرة، كان عمره ثالث سنوات حين فقد والدهFrederick 
Bridgman  الذي كان يعمل طبيبا متجوال في ماساتشوستسMassachusetts  وكان 1860عام ،

 العمل من أجل تربية أوالدها من خالل إعطاء دروس في الموسيقى، Laviniaعلى والدته الفينيا 
توترات التي كانت وحرصا منها على الهروب من ال Tennesseeباإلنتقال أوال من أالباما إلى تينيسي 

إلى بوسطن حيث أنهوا دراستهم الثانوية، وبعد بضع سنوات  بالحرب األهلية إنتقلت مع أطفالها تنذر
، في بروكلين بدأ مدينة نيويورك حيث بدات تظهر بعض مواهب بريدجمان الفنيةب بروكلين إنتقلوا إلى

 The American Bank Note Companyالفنان دخوله إلى عالم صناعة الصور كمتدرب في شركة 
، نظرا لوجود عدد قليل جدا من مدارس الفنون األمريكية، فالتدريب على النقش هذه التجربة كانت مهمة 

الالزم إلنتاج األوراق النقدية والسندات والطوابع واألوراق المالية، زود الفنانين بمهارات الصياغة 
 ل واإلنتاج الدوري للمشاهد التصويرية، واإلستعارية .والطباعة، والتي تتطلب اهتماما دقيقا بالتفاصي

حيث  The Brooklyn Art Associationحضر بريدجمان أيضا دروسا في جمعية بروكلين للفنون 
التي أقامتها  Antique Lifeتعلم أساسيات الفنون الجميلة واستمر في الدراسة في أقسام الحياة العتيقة 

، خالل هذه الفترة عرض  The National Academy Of Designاألكاديمية الوطنية للتصميم
 David Bringing The Head Ofبريدجمان لوحاته الزيتية األولى، وهي ديفيد يجلب رأس جالوت 

Goliath وصالة المساء ،Evening Prayer والمسيح والتلميذين في عمواس ،Christ And The 
Two Disciples At Emmaus  أقامتها جمعية بروكلين للفنون في المعارض التيThe Brooklyn 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 769، ص10، مجلة العمارة والفنون، العدد"م19دور المصورين المستشرقين في حفظ التراث العربي في القرن "هللا بن أحمد بوبكر:  وديعة بنت عبد - 1
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Art Association  سمحت هذه اللوحات األولى لبريدجمان بمتباعة مسيرته ، 1866-1865في عامي
 Theفي باريس، فألغى عقده مع شركة  الفنية، وبعد عرضها حصل على مساعدة مالية إلكمال دراسته

American Bank Note Company إيذانا بنهاية إقامته في 1866، وغادر إلى باريس سنة ،
 .1الواليات المتحدة األمريكية وبداية مايصبح مهنة معترف به دوليا

 Jean Leon Gérômeسفره ودراسته في باريس على يد جان ليون جيروم  -2

ويعد بريدجمان أحد واإلهتمام بمواضيع الشرق األوسط،  هندسية لجيرومبشدة بالدقة ال لقد تأثر بريدجمان
بعد أوائل تالمذة جيروم األمريكيين، كما سيكتسب بريدجمان بفضل معلمه جيروم معرفة كاملة بالتاريخ، 

 1874و 1872ذلك أصبحت باريس مقره الرئيسي أين قام بريدجمان بأولى رحالته إلى شمال إفريقيا بين 
سكتش التي أصبحت فيما بعد مصدر للعديد من  200قسم وقته بين الجزائر ومصر، حيث رسم مايقرب 

اللوحات الزيتية التي أثارت إعجاب المشاهدين، وقد اشتهر باسم جيروم األمريكي على الرغم من أن 
، جة وأعمال الفرشاة الملونةبريدجمان أكسب لوحاته الجمالية المزيد من الطبيعية، وركز على األلوان المبه

 .Manet 2و مانيه   Renoirكما كان بريدجمان يحب اإلنطباعيين أمثال رينوار

إحدى المدارس القليلة التي كانت مفتوحة  Académie Suisseفي باريس بدأ بريدجمان دراسته في 
 Jeanيون جيروم في مشغل جان ل 1867كن تدريبه الفني الحقيقي بدأ في عام للطالب األمريكيين، ل

Leon Gérôme  في مدرسة الفنون الجميلةEcole des Beaux-Arts كانت مسيرة 1860، بحلول ،
 Ethnographic Andجيروم الفنية تتمتع بسمعة طيبة ومزدهرة في اللوحات اإلثنوغرافية والنيوجريك 

Neo-Grec  ،يروم كجزء من دخل بريدجمان االستوديو الخاص بجالتي أثبتت نجاحها في الصالون
مع الوقت فقد  Gérômeومع ذلك فقد تغير أسلوب تعليم جيروم صفه األول من التالميذ األمريكيين، 

فقد تميزت سنواته السابقة في التدريس بالتركيز على الدقة إتبع نهجا مرنا للنقد والسماح للطالب بالتجربة، 
، تم تشجيع الفنان الشاب على دراسة األساتذة والصياغة الدقيقة واإللتزام الصارم بالتفاصيل التاريخية

القدامى، والرسم من كل من القوالب والنماذج الحية، ولتطوير الدقة المطلقة في التفاصيل المرسومة، 
 للقيام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Jenevieve Delossantos: Envisioning Egypt-American Orientalism in Turn-of-The Century New York City 1880-1920-, 
Doctor Of Philosophy, University OF New Jersey, 2015,P177-180 . 
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. 48: صشرقي  الزهير-2  

بزيارة المتاحف وبناء مجموعة التي يمكن أن  Gérômeبذلك قام بريدجمان واتباعا لتوجيهات جيروم 
تساعده في إنتاج الروايات التاريخية، كان الدافع من أجل رسم التاريخ اليزال قويا في المدرسة، وكان 

خدام الموضوعات القديمة، والتي تضمنت بشكل خاص الروايات المصرية مؤيدا الست Gérômeجيروم 
 واآلشورية .

روس استوديو جيروم باستمرار خالل فترة الدراسة التي استمرت عامين معه، فقد دلم يحضر بريدجمان 
في  the artists‘ colonyمع أمضى الجزء األكبر من سنواته الخمس األولى في فرنسا وهو يرسم 

ربما كان الدافع وراء ذلك ليس فقط افتتنانه بالموضوعات األساسية التي وجدها هناك،  Brittany بريتاني
ولكن أيضا بسبب حقيقة أن جيروم نفسه لم يكن مقيما في كثير من األحيان حيث قام برحالت إلى 

لوحاته، لكنه  الشرق األدنى مع زمالئه الفنانين، قام بريدجمان بتناول بعض الموضوعات اإلستشراقية في
إذ ألهمته بريتاني العديد من مشاهد الحياة  ركز أكثر على مشاهد فالحي بريتون والباريسيين المعاصرين،

 بعنوان ألعاب بريتون  1868الريفية واستوحى منها موضوع لوحته األولى المعلقة في صالون باريس عام 
Jeux bretons ،ل الفرنسيين وأيضا من قبل النقاد أكسبته هذه األعمال تقييمات إيجابية من قب

في  the Brooklyn Art Associationاألمريكيين الذين شاهدوها معروضة في جمعية بروكلين للفنون 
ظهر مع الصالون الناجح للوحته ، ومع ذلك فإن نجاحه الجدير بالمالحظة 1870وأوائل  1860أواخر 

 . 1877ا في عام التي تم رسمه Funeral of the Mummyجنازة المومياء 

على الطبيعة اإلشكالية لكل من الدراسات  Funeral of the Mummyيسلط نجاح لوحة جنازة المومياء 
حيث يركز بريدجمان على التاريخية الفنية الحديثة واهتمام القرن التاسع عشر بأسلوب عمل بريدجمان، 

تعتبر هذه اللوحة بالنسبة لبريدجمان بكورة  مشاهد الحياة العربية المعاصرة، بدال من الروايات التاريخية،
 محنطة لجثة والصوفي الكئيب الجنازة النجاح النقدي الذي حظي به الحقا وتصور هذه اللوحة موكب

 قاربين في حاشية ويرافقه القديمة، المقبرة إلى طريقه في النيل نهر على المتوفى يطفو، الهوية مجهولة
 أيًضا وينقل صغيرة، واقية بمظلة بعناية مغطى المستطيل، تابوته يف يبدو ما على الجسد يحمل األول
، المعزين وزمالئه بالثوب مرصع كاهن إلى باإلضافة الحزينات العاريات شبه الشابات النساء منعددا 
 هنا الموضوع ،القارب مؤخرة في الواقفين الشخصيات من وعدد المجدفين حامال خلفه الثاني القارب يسير

 مع حاًدا تبايًنا العملية األشكال ُتنتج ، تقريًبا ظلية صورة في ،الغموض من كثي بحجاب ياحرف مغطى
 والتأكيد األثرية التفاصيل في جيروم تأثير يتجلى ،العاكسة الهادئة النيل ومياه بدفء المضاءة السماء
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 األبيض للشراع غليفيةالهيرو  والزخرفة األول للصندل المعقدة الزخرفية العناصر في األصالة تحقيق على
 المختار لموضوعه التاريخي بالثقل واالحتفاء جيروم، ألسلوب الطالب بتقليد اإلشادة تم باريس في الثاني
 من Les funérailles d'une momie" أن Le Figaro صحيفة في وولف ألبرت الفني الناقد كتب
 واألمريكيين البريطانيين النقاد نم كل الحظ، Gérôme السيد يوقعها أن يمكن ، M. Bridgman قبل

، النيل لمشهد للفنان الرائع باألداء أشادوا بل ، التاريخية ادقته أو اموضوعه أساس على قيمة اللوحة ليس 
 النيل لنهر Bridgman رسم بريدجمان طريقة كانت الواقع، فيبل أنه تفوق على معلمه جيروم فيها، 

 ماسبيرو غاستون  الشهير المصريات عالم الحظ الفنان، ستوديوا زيارة عند أنه لدرجة للغاية بارعة
Gaston Maspero المصرية الطبيعية للمناظر الخارق  وتوصيفها اللوحة جمال . 

 التنقيب كيفية بريدجمان تعلم  جيروم وصاية تحت ،نجاحه فهم في كبير بشكل اآلثار علم دور فهم يساهم
 إلى باإلضافة ، المنشورة الكتب كانت. الزمنية الفترة نع دقيقة تفاصيل على للحصول المصادر عن

 العنصر كان  ذلك ومع ،والمعلومات لإللهام متزايدة مصادر اللوفر ومتحف البريطاني المتحف مجموعات
 القرن  سبعينيات أوائل في ومصر العربي المغرب إلى السابقة رحلته في يكمن بريدجمان لنجاح األساسي

 سبراغ تشارلز الرسام األمريكي المستشرق  زميله مع بريدجمان ترك ، 1873-1872 من. عشر التاسع
 نهر عبر أبحروا مصر، إلى وانتقلوا الجزائر في أوالً  بدأوا ،األوسط بالشرق  وغامروا بريتون  مدرسة بيرس
 . 1لفنانا حياة الرحالت هذه غيرت القاهرة في العصرية الحياة إلى باإلضافة األثرية المواقع ودرسوا النيل

 أهم الرحالت التي قام بها إلى الشرق  -3

عبر إسبانيا واتجه إلى طنجة، وقد أفتتن بها وبجمالها، ثم أخذ القارب وسافر مع  1872في خريف عام 
رفيقه إلى مدينة وهران الجزائرية، ثم سافر إلى الجزائر العاصمة، حيث أتيحت له الفرصة لقضاء عدة 

 ، الشرقية استكشافاته بريدجمان واصل، villa de Mustapha supérieur أسابيع في فيال مصطفى
 Charles Sprague بيرس سبراج تشارلز الرسام مع ، 1873 عام شتاء خالل مصر إلى وأبحر

Pearce (1851-1914) ،لفتت القاهرة نظر الرسامين بثرائها الثقافي فظال يرسمان باستمرار البازارات ،
 ، لذلك قرر بريدجمان أن يكرس نفسه لإلستشراق، فعاد إلى داخلية للمقاهيوالمساجد، والديكورات ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Jenevieve Delossantos:P177-186 . 
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في رحلة ثانية، وإختار هذه المرة والية قسنطينة، وبصفة خاصة بسكرة حيث مكث  1879الجزائر عام 
ية ومراقبة أسلوب حياتهم فيها شهرين، خالل رحالته العديدة، أتيحت له فرصة اإلقتراب من القبائل البدو 

 الريفي .

ان بزبائنه األمريكيين، نجح بريدجمان في جمع ما يقرب من ثالثمائة من أعماله في عام إعتنى بريدجم
 l'American Art Gallery ، معظمها من اللوحات اإلستشراقية، من أجل عرضها في معرض 1881

في نيويورك، ويمثل هذا المعرض ذروة نجاحه في الواليات المتحدة األمريكية وحصلت على تقييمات 
 ، ونجاح تجاري كبير.ممتازة

دجمان وقتها من سيدة تدعى فلورنسا موت بيكر وهي تعد من عائلة ثرية ببوسطن ثم تزوج مارثا تزوج بري
، وأصبح أحد أشهر الرسامين المستشرقين في العالم، 1م1901بيجر بعد موت زوجته األولى سنة 

لعرض وبيع لوحاته الغالية ريكية ويستطيع استئجار صاالت العرض الخاصة في الواليات المتحدة األم
جدا، أثناء مشاركته في صالونات باريس ولندن، وكذلك في المعارض العالمية، أقام ورشتين في باريس، 

األنيق للغاية، إحداهما مزينة على الطراز المصري، واألخرى باستخدام  Malesherbesفي شارع 
، عاد 1885في نهاية نوفمبر ى الطراز الشرقي، و تطوير أسلوبه علالفلكلور الشمال األفريقي حيث يحب 

بريدجمان مرة أخرى إلى مرسيليا مع زوجته وأطفاله ثم سافر إلى الجزائر العاصمة حيث أقامت العائلة في 
، لقد خصص بريدجمان أيامه لدراسة الحياة اليومية للجزائر العاصمة l'hôtel Orientalفندق أورينتال 

بخدمات مرشد صغير يدعى بلقاسم، ويبرم ترتيبا مع باية يسمح له بإقامة ينا لجمع مواضيع لوحاته مستع
ركن ورشة في منزله في القصبة، حيث يمكنه مراقبة النساء على األسطح المجاورة، واإلختالط بالمارة 

تجار الذين يتسوقون في المتاجر الصغيرة أو مع الرجال الجالسين في المقاهي، لذلك تبرز في لوحاته 
 ام أكشاكهم، وأطفال يلهون في األزقة، ونساء يتكئن على جدار مزين بالورود .أم

م، لوحة تظهر مشهد منزلي 1880عرض بريدجمان أول لوحتين عن الجزائر في صالون باريس عام 
يقول ، view of Biskra، ولوحة منظر لبسكرة women weaving fabricلنساء ينسجن القماش 

 ئرية على لوحاته منذ ذلك الحين"، كان:" طغت مشاهد الحياة الجزاGerald Ackermanجيرالد أكرمان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مساءا 16:12س:  2021ديسمبر 09يوم الخميس www.ramadan rashdan.comم، 2020ديسمبر  06فريدريك أرثر بريدجمان: لوحات  -1
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بريدجمان مهتما بشكل خاص برسم الحياة المنزلية لنساء شمال إفريقيا، خالل رحلته إلى الجزائر  
في منزل باية، وهي أرملة  م، استعان بريدجمان بمرشد رتب له العمل1886-1885العاصمة في شتاء 

:"امتد تعاطفه مع باية إلى النساء اآلخريات  Ackermanشابة تعيش مع ابنتها الصغيرة، يقول أكرمان 
م وصف مالبسهم ورسمها 1888الصادر عام  Winters in Algiersفي الجزائر العاصمة"، في كتابه 

قوم باألعمال المنزلية وتحتفل باألعياد في دفاتر المالحظة الخاصة به، لم يشاهد األسرة فقط وهي ت
 الدينية في المنزل، بل شاهد نساء المدينة، واألسواق واألضرحة والمقابر.

يكمن العنصر األساسي لنجاح بريدجمان يكمن في رحالته إلى المغرب والجزائر ومصر في أوائل 
 بيرس سبراج تشارلز مالرسا األمريكي المستشرق  زميله مع بريدجمان ترك 1873-1872 منم، 1870

Charles Sprague Pearce ثم  الجزائر بالسفر إلى بدأوا للسفر نحو الشرق  وغامروا بريتون  مدرسة
 في العصرية الحياة إلى باإلضافة الشهيرة األثرية المواقع ودرسوا النيل نهر عبر أبحروا مصر، إلى انتقلوا
 .1الفنان حياة الرحالت هذه غيرت ،القاهرة

سم وقته بين زيارة عدة بلدان في الشمال اإلفريقي منها الجزائر والمغرب حيث زار العديد من كان قد ق
المدن من أهمها وهران والجزائر وبسكرة باإلضافة إلى العديد من المدن المصرية، والمالحظ في لوحاته 

شديد، وصور  على وجه العموم هو اهتمامه بالفراعنة حيث حظيت لوحة موكب جنازة المومياء بإعجاب
كذلك حياة األحياء الداخلية في المدن واألزقة، رصد في لوحاته التراث العمراني كالمشربيات التي زينت 

 . 2األبنية في ذلك الزمن
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1- Jenevieve Delossantos:P185-189 . 

 . 769صر: وديعة بنت عبد هللا بن أحمد بوبك -2
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 :أهم أعماله الفنية -4

 The Burial of a Mummy on the Nileلوحة  -1

 

 Café at Biskraلوحة قهوة في بسكرة  -2
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 Cleopatra on The Terraces of Philae (1896)لوحة  -3

 

 A Street in Algeriaلوحة شارع في الجزائر  -4
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 North African Market (1923)لوحة سوق شمال إفريقيا  -5

 

 Moorish Girl-Algiers countryside- (1880)لوحة  -6
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  women at the cemetery,Algeirsلوحة  -7

 

 An Eastern Verandaوحة ل -8
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 une ville de campagne alger (1888)لوحة  -9

 

 in a village, El Biar, Algeria (1889)لوحة  -10
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 Near The Kasbahلوحة  -11

 

 The Orange Seller (1920)لوحة بائع البرتقال  -12
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 Reading Lesson (1880)لوحة تعلم قراءة الدرس  -13

 

 Bathing Cove (1890)لوحة  -14
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 الفصل الثالث

 قراءة نقدية لبعض لوحات فريديريك أرثر بريدجمان حول المرأة الجزائرية

 . لوحة عائشة، إمرأة من جبال القبائل -1

 .  -1878- ( The seista )لوحة القيلولة  -2

 ( . Young Girl in Telmcen )لوحة فتاة من تلمسان  -3

 (. On The Trace )لوحة على الشرفة  -4

 (. The Card Playersلوحة العبات الورق ) -5

 . ( Silence Of The Nightلوحة صمت الليل ) -6

 . (Afternoon Algeria )لوحة ظهيرة الجزائر -7

 . ((Two Young Girlلوحة فتاتين جزائريتين  -8
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 (Aicha, Femme Kabyle des Montagnes/Aichaلوحة عائشة، إمرأة من جبال القبائل -1

Woman Of The Kabylia Mountains ) . 

تعتبر طريقة شاملة في  لتي اقترحها "لوران جيريفيرو" حيثلتحليل نموذجنا اعتمدنا على شبكة التحليل ا
، وفيما يلي نعرض موجز شبكة 1تحليل الصورة الثابتة بجميع أنواعها ومجاالتها وعلى رأسها الصورة الفنية

 التحليل.

 : الوصفأوال

 الجانب التقني: -1

 اسم صاحب اللوحة-

  تاريخ ظهور اللوحة -

 نوع الحامل والتقنية المستعملة -

 الشكل والحجم -

 الجانب التشكيلي: -2

 عدد األلوان ودرجة انتشارها -

 التمثيل األيقوني/الخطوط الرئيسية-

 الموضوع: -3

 عالقة اللوحة/العنوان-

 )القراءة التعيينية(الوصف األولي لعناصر اللوحة -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11ص،فان: إيمان ع -1
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 وحةثانيا:بيئة الل

 الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة -

 عالقة اللوحة/الفنان -

 ثالثا: القراءة التأويلية )التضمينية(

 رابعا: نتائج التحليل

 الوصف األولي: -1

 الجانب التقني -أ
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 . اسم الفنان: فريدريك أرثر بريدجمان

 .     عائشة، امرأة من جبال القبائل عنوان اللوحة:

 م .1875:  خ إنجاز اللوحة:تاري

 على القماش . اللوحة رسمها الفنان باأللوان الزيتية التقنية المستعملة:نوع الحامل و 

 . cm (28.5 in.) x 58.42 cm 72.39: اللوحة جاءت في إطار اللوحة ومقياسها الشكل

 الجانب التشكيلي: -2

 عدد األلوان ودرجة إنتشارها -

، نذكر منها وغنية من حيث قيمتهامتنوعة ومنسجمة فيما بينها،  ألوان للوحةاستعمل بريدجمان في هذه ا
فمنحها شكل رائع  األلوان األساسية والثانوية، كما نجد األلوان التي تنتج منها وهي األلوان الحارة والباردة،

جمان اللون أعطى بريد حسب الخصائص التي تمتاز بها من دافئة إلى باردة، خفيفة وثقيلة غامقة وفاتحة
الفضي لإلكسسورات والحلي والمجوهرات واألساور باإلضافة إلى اللون األحمر الذي يظهر في تعصابت 

يجمع بين اللون األصفر واألحمر وخطوط طولية باللون وقالدتها، أما العقد الذي تضعه على الرقبة 
دة التي تضعها على رأسها جاءت األسود واألحمر، إلى جانب اللون األبيض للباس وحزام بني اللون، والش

 بلون أحمر مزركش، وبرنوس يجمع بين اللون البني واألبيض مزركش بالورود .

 اإلطار: -

لة الشكل بوضعية عمودية أين تضم جسم المرأة بحيث ركز الفنان عليها وحصرها في إطار اللوحة مستطي
الخصر إلى الرأس ليبين اللباس على شكل مثلث إلظهار جزء من جسم هذه األخيرة التي بينها من 

وضعتها في مختلف أنحاء  التقليدي الذي تلبسه المرأة القبائلية والحلي القبائلي ولعل أبرزها الفضة الذي
من الرأس أين وضعت الشدة القبائلية وهي مملوءة بالحلي والفضة القبائلية األصلية إلى  جسمها بدءا

 من أي منظر . خالية وفارغة خصرها، أما الخلفية فجاءت

 التأطير: -
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يظهر لنا في المجال المرئي المقدم للوحة، جسم بشري واحد فقط كبير الحجم، تشغل تقريبا كل الحيز 
 المكاني وهي قريبة جدا من النظر وإلى عين المشاهد أين تشعر بأنها تريد الخروج من اللوحة .

 التمثيل األيقوني والخطوط الرئيسية-

تقوم على تكوين األشكال، والخط يقصد به  ستعمال الخطوط، باعتبارهاالبد من ا في كل بنية عمل فني
مسار نقطة في اتجاه ما، وهو في مجمله يتكون من عدة نقاط، وتشير دراسات كثيرة في مجال العمل 
الفني بأن النقطة الوهمية، وكذا الخط أيضا وهمي ال وجود له، ويعد الخط فاصل وهمي يفصل بين 

 .1الصفة الطولية والعرضية والمطلقةونطلق مصطلح خط اصطالحا على األشكال ذات  مسافتين،

قام باستخدام العديد من الخطوط والتي تتمثل في الخطوط المنحنية إن الفنان فريدريك أرثر بريدجمان 
ة والمتموجة بصفة كبيرة وخطوط أخرى مستقيمة أين كونت لنا أشكال مربعة كما هناك أشكال أخرى مثلث

ودائرية فالخطوط األكثر استعماال تنقسم بين المنحنية والمتموجة بصفة كبيرة ومستقيمة بصفة صغيرة أين 
 نجد الفنان بأنه أكثر من الخطوط المنحنية لكي يعبر على األنوثة التي تتميز بها المرأة القبائلية .

مرأة مثل القالدة التي وضعتها على إذ مكن أن نلمحها في مالبس وأنواع الحلي المختلفة التي ترتديها ال
رقبتها واألساور المختلفة التي نالحظها في كلتا يديها إلى جانب جسمها الذي يملئ الحيز المكاني الكبير 

كما نالحظ تموجات للوحة الفنية فهذه العناصر كلها تقريبا رسمها بواسطة استعماله للخطوط المنحنية 
ي يتمثل في الزي التقليدي القبائلي أين يعبر ذلك عن خفة نوعية صغيرة وعديدة في مالبس المرأة الذ

ذي ترتديه وغطت به كتفيها القماش الذي صنعت به وخيطت به المرأة القبائلية لباسها وحتى البرنوس ال
والذي نالحظه ونشاهده باللون األبيض واألصفر ويتبين بأنه منحني أين يدل على جمال والنوعية الجيدة 

  به هذا البرنوس .التي خيط 

فتظهر في القالدة التي تتضح على صدر المرأة وهي عبارة عن شكل مربع كبير أين أما الخطوط األفقية 
خطين أفقين وآخرين بحيث استخدم فيها الفنان يبرز نوعية القالدة التقليدية التي ترتديها المرأة القبائلية 

الفنان استخدم الخطوط األفقية أكثر من العمودية، عموديين إلى جانب رسم المرأة جالسة مايجعل بأن 
 واكتفى برسم جسمها الذي بدأه من الخصر إلى الرأس ليركز كثيرا على الزي والحلي التقليدية التي ترتديها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 42ص( 2002النشر والتوزيع،  صفاء ، دار1ط )لموسيقى والدراما في تربية الطفلنبيل عبد الهادي: الفن وا -1
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الفنان استعمل أشكال أخرى مثل المثلث المرأة القبائلية وتتميز بها عن غيرها من النساء، كما نجد 
والمعين أين نالحظها في الحلي التي تضعه على جبينها والذي يسمى بالقبائلية "تاصديث" وهو على 
شكل معين إلى جانب الفضة المعلقة في هذه الفضة التي تسمى بتاصديث على شكل مثلث والتي تسمى 

فرسمها على شكل دائرة مستعمال الخطوط فنان برقبة المرأة بالقبائلية "سبنية" أما القالدة التي رسمها ال
  المنحنية .

 :أو النسيج الملمس -

الملمس هو سطح اللوحة الذي يمكن إدراكه بصريا وأن المادة المستخدمة للتصوير لها عالقة بالملمس 
ة من الملمس أو إلى جانب أن الفنان نجده بأنه قد استطاع أن يعبر عن أنواع عديد، الذي يريده الفنان

فاللوحة النسيج في جسم واحد أال وهو جسم المرأة القبائلية التي تملئ الحيز المكاني الكبير للوحة الفني، 
التي بين أيدينا مرسومة باأللوان الزيتية، ليخلق سطح المعا يناسب الضوء الشديد في الصورة، وبذلك 

خص المجوهرات التي تقتنيها في كل أنحاء جسمها يعكس قدرا من الضوء المسلط على مالبس المرأة وباأل
 ليزيد بريقها والمعانها .

من الملمس أو النسيج في جسم واحد بأنه قد استطاع أن يعبر عن أنواع عديدة  إلى جانب أن الفنان نجده
ية، فهي أال وهو جسم المرأة القبائلية التي تملئ تقريبا النصف الكبير أو الحيز المكاني الكبير للوحة الفن

ديدة، وكل قطعة مصنوعة بنسيج خاص، فنالحظ كثيرا ما استعمل قطع ذات خطوط ترتدي ثوب بقطع ع
كثيرة رقيقة متعددة االتجاهات، كما استعمل األلوان التي تمتص الضوء إلظهار مدى شفافية القماش ونوع 

ي خطوط مما يعطي إحساس المعادن البراقة كالفضة القبائلية األصلية والنحاس، ووجهها الخالي من أ
 بنعومة بشرة المرأة القبائلية .

 التوازن: -

إن التوازن هو من العناصر الضرورية واألساسية التي تلعب دورا هاما في تقييم العمل الفني وإثارة 
فاستعمال األلوان الثقيلة والغامقة لها دور في تحقيق اإلحساس بالراحة النفسية لدى نفسية المشاهد، 

ن، وبالتالي يمكن القول أن لوحة بريدجمان حققت نوع من التوازن بالرغم من نوع الظلمة الظاهرة في التواز 
ولكن كل هذا استعمله من أجل خلق جو درامي تعبر عن البيئة التي رسم بها هذه  الفراغ أي في الخلفية

 اللوحة حاصة أن اللوحة رسمت في فترة اإلحتالل الفرنسي للجزائر .
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 الوحدة: -

الوحدة تتحدد في وحدة الشكل والفكرة أو الهدف من الصورة أو اللوحة ووحدة الشكل هو اإلنسجام 
الذي المناسب للخط والكتلة فضال عن الصورة واللون، وهذا مايمكن أن نالحظه من خالل جسم المرأة 

أين يمكن ين الناظر، يملئ تقريبا كل الحيز المكاني للصورة أين رسمها الفنان ووضعها في األمام وأمام ع
أللوان والضوء المسلط على المرأة، وهذا مايأخذنا للحديث عن وحدة الحديث عن وحدة الشكل من خالل ا

 الموضوع الذي أراد الفنان التعبير عنه باأللوان والخطوط إضافة إلى الضوء والظل .

 الفراغ: -

ترك الفنان فريدريك أرثر بريدجمان مكانا إال فلم ييبا بجسم واحد وهو جسم المرأة، اللوحة جاءت مليئة تقر 
مالحظته فهو يرمز على داللة ما خاصة  وحتى بعض الفراغ الممكنودون فيه شكال أو أشكاال معبرة، 

 .الفراغ الظاهر في الخلفية الذي مأله بريدجمان بلون موحد 

 موضوع اللوحة: -3

 عالقة اللوحة بالعنوان -

هو "عائشة، امرأة من جبال القبائل"، وهو عنوان معبر حق التعبير عن ما العنوان الذي إختاره الفنان 
في اللوحة والتي ركز بحيث تظهر المرأة األمازيغية تبديه اللوحة، وعن ماهو موجود في اللوحة الفنية 

ئلي بشكل كبير أين ملئ بها تقريبا كل الحيز المكاني للوحة كما أظهر اللباس التقليدي القباالفنان عليها 
 الذي تلبسه المرأة األمازيغية .

 الوصف األولي لعناصر اللوحة )القراءة التعيينية( -

ن في وحة أشكال وألوان لعناصر بشرية، فالشكل البشري عبارة عن المرأة القبائلية التي رسمها الفناللاتضم 
وهي في وضعية جلوس  الحيز المكاني الكبير للوحة الفنية، والتي رسمها الفنانوسط اللوحة أين شغلت 

يظهر فقط الجزء العلوي من جسدها، كما أظهر الفنان جسم المرأة بالزي القبائلي التقليدي األصيل الذي 
ترتديه المرأة للمناسبات باللون األبيض والبرنوس النسوي التقليدي الذي ترتديه النساء القبائليات في 

إلى جانب تصوير ورسم الفنان للمجوهرات للون البني، األعراس أو المناسبات باللون األحمر، والحزام با
ألوانها، ولعل أبرز هذه األلوان اللون األحمر والذي يظهر على  التي ترتديها المرأة القبائلية والتي تختلف
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بالسبنية التي تضعها على شدتها والتي ترتديها على رأسها المسماة بالقبائلية الفضة والحلي المسمى 
اإلضافة إلى األساور التي لللبرنوس المزخرف بالورد، بى جانب اللون األبيض واألصفر ب"تاعصابت" إل

إلى جانب إعطاء وجه المرأة لونا أبيض يدل على بيوضة المرأة القبائلية رتدائها في كلتا يديها، قامت با
ظرات هذه األخيرة كما مثل وأبرز الفنان أبرز المالمح التي تتميز بها المرأة القبائلية، أين ركز على ن

تنظر إلى الناظر إليها مباشرة والتي توحي لنا وكأنها صافنة وتفكر في أمر ما لم والتي تبدو لنا وكأنها 
 ر عنه، أما الخلفية فقد جاءت باللون األخضر الداكن .يتستطع التعب

 ثانيا: بيئة اللوحة:

 الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة: -

مان في لوحاته عن الرسم اإلستشراقي بأستاذه جيروم، من خالل التركيز على النساء الشرقيات تأثر بريدج
حيث سلط الضوء في هذه اللوحة على المرأة األمازيغية وألبستها التقليدية التي تلبسها مع الحلي التقليدية 

األول ومركز السيادة في  فالمرأة تمثل مركز اإلهتماماألصيلة الذي ترتديه بكل أنواعه من أساور وحلي 
 اللوحة باعتبارها الموضوع الرئيسي وإن لم نقل الوحيد لهذه اللوحة الفنية .

 عالقة اللوحة بالفنان: -

بصفة إن موضوع تصوير النساء والمرأة الشرقية هو من المواضيع التي اهتم بها الفنانون المستشرقون 
الشرقي الذي تتمتع به المرأة الشرقية واأللبسة التقليدية  عامة، وقد تأثر فريدريك أرثر بريدجمان بالجمال

واألصلية التي تقوم بإرتدائها بمختلف أنواعها والحلي الذي تقتنيه هذه المرأة التي اليستطيع أن يدخل 
عليها غريب أو أن يشاهدها عن قرب إال األشخاص الذين تعرفهم معرفة جيدة باعتبار المرأة الشرقية امرأة 

قد كان الفنان األمريكي مولعا برسم المرأة الشرقية والجمال الشرقي، فقد رسم الفنان هذه اللوحة فمسلمة 
بكل احترافية التي يتمتع بها من إظهار جمال المرأة األمازيغية واأللبسة التقليدية التي تلبسها والحلي الذي 

 فاصيلها .تقتنيه إلى جانب التعبير عن مشاعر المرأة بواسطة رسمه المتميز لت

 :)التضمينية/التأويلية( التفسير والقراءة التحليلية -رابعا

إن اللوحة التي قمنا بتحليلها هي لوحة للفنان فريدريك أرثر بريدجمان، ويظهر لنا في اللوحة امرأة وأشكاال 
)أين لذي ينتمي إليه تحمل دالالت مختلفة ومعبرة عن اتجاهات ومشاعر الفنان باإلضافة إلى األسلوب ا
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خير مولعا برسم المرأة الشرقية وخاصة النساء الريفيات في بلدان المغرب العربي والسيما المرأة نجد هذا األ
ويظهر ذلك من  األمازيغية في منطقة القبائل الجزائرية كما يتجلى في لوحته هذه التي قمنا بتحليلها(

 خالل العنوان الذي اختاره الفنان للوحته .

بمالبسها التي هي رمز يجمع شمال إفريقيا باعتبار القبائل هم السكان األصليون لشمال إذن هذه اللوحة 
إفريقيا أين يعطي للمنطقة زحما ثقافيا متنوعا حافظت عليه األجيال، كما رسم هذه المرأة األمازيغية وهي 

وذلك ألن ة متزوجة مرتدية الشدة القبائلية والتي تسمى بالقبائلية " تاعصابت" مايبين ويؤكد بأن المرأ 
النساء المتزوجات هم اللواتي فقط يقمن بارتداء الشدة القبائلية وذلك لكي تغطي شعرها، أين يعيب لكل 
امرأة قبائلية متزوجة عدم ارتداها للشدة القبائلية، كما يبين الفنان في الشدة التي تشدها هذه المرأة العديد 

صلية والتي تحمل العديد من الرموز القبائلية التي يعود من الحلي المصنوعة من الفضة القبائلية األ
تاريخها إلى آالف السنين، وأنواع الحلي المختلفة التي ترتديها المرأة نجد بأنها لديها دالالت وأبعاد أخرى 

 ال يعرفها إال اإلنسان القبائلي األصيل والباحث في تاريخ هذه الرموز والحضارة.

تلك المصنوعة من الفضة المخلوطة بالنحاس والمرصعة باألحجار الكريمة، أضحت التيجان الذهبية أو 
مثل التاج أو الصرمة العالية المشكلة من حلزونات من الذهب، التي كانت نساء العاصمة تلبسها في 
األيام العادية للداللة على رفعة مكانتهن االجتماعية، أضحت غالية الثمن بالنسبة للكثير من الحضريات 

العقود األولى لإلحتالل الفرنسي، فتم استبدالها بتيجان أقل ثمنا، تشبه العصابة المرصعة بأحجار منذ 
رخيصة أو بالزجاج الملون المزدان بأنواط، وتسمى عصابة أو جبين، وكذلك بأكاليل أرق منها مشتقة من 

إلى هذا، زياء اإلحتفالية تستعمل مع غالبية األخيط الروح العاصمي، وال تزال هذه األنواع من األكاليل 
تنسدل على وتلبس مجمل هذه المجوهرات الخاصة بالرأس مع مناديل حريرية التي تحيط بحواف المنديل 

الوجه من جهتيه كخصالت شعر ناعم، مرفوقة بسوالف وأقراط لوضع لمسات الكمال على ذلك التركيب 
ن آللئ باروكية مضمومة تلبسها نساء المحكم مثل الخروص التي هي عبارة عن أقراط تتألف مالفني 

تلمسان، تؤدي مجوهرات الرأس لقاطنات المناطق الريفية الوظائف الجمالية والرمزية نفسها التي تؤديها 
للحضريات، وإن كانت مصنوعة من معادن أقل نفاسة من الذهب، لكنها تتشابه في البنية أيضا، وتبعا 

عمرات المضفورة المشتركة بين العديد من التقاليد المحلية، مثل القرن العشرين لللهجر النساء في منتصف 
الضفائر الفخمة المملوءة بالصوف لنساء بوسعادة، أخذت السوالف والمناديل الحريرية بألوانها الزاهية، 

زينة الزفاف لساكنات غالبية المناطق الداخلية، وحلقات األذن المربوطة بالعمرة واألكاليل تكمل تدريجيا 



68 
برلين -المانيا  /اسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسي    

تاج "لجبين" لنساء األوراس، لحلية الفضية األكثر تفضيال هي التي تربط على الجبين، ألنها على غرار وا
تؤدي دورا حافظا من األرواح الشريرة حسب االعتقاد وتاعصابت المرصعة بالمرجان لنساء القبائل، 

ة إرتباطا وثيقا حيث ، ترتبط العصابة " تاعصابت" بالحياة الزوجي1األمازيغي الضارب في عمق التاريخ
التي تحملها كونها متزوجة " تسهر على وضع ترتديها المرأة بمناسبة زواجها ألول مرة، وألهمية الرسالة 

هذه الحلية داخل القبيلة وخارجها"، تظهر عالقة الرسالة بالواقع في حلية العصابة، منذ القدم في طبيعة 
لتي دفعت بأهل الفتاة إلى وضع حماية لبناتهم المتزوجات، واقع الحروب، التي كانت تسود بين القبائل، وا

تعتبر المرأة التي تضع العصابة والحاملة لمعنى صفة بارزة على جبهتهن، و خالل وضعهن لهذه الحلية ب
في تلك زواجها، مرسال في هذه الحالة، وتتمثل في العالقة بين هذين الطرفين "المرسل، الرسالة"" 

تي تحملها على وجهها، والتي تعبر من خاللها، على الفخر واإلعتزاز، بالمكانة المالمح، والمعاني ال
الممنوحة لها داخل الجماعة، كما تظهر هذه العالقة في الثقة والطمأنينة الباديتين على تصرفاتها إلدراكها 

ابة، هو من لتلك الحماية التي تتلقاها خارج قبيلتها في موقع الحرب، ومستقبلو الرسالة في حالة العص
أفراد الجماعة، التي تعيش فيها وكذلك أفراد الجماعة المعادية لها في حالة الحرب، فردود أفعال جماعتها 
تظهر من خالل إبداء النساء استجابتين متعاكستين وذلك إما بالسعادة للمكانة التي تحتلها صاحبة 

ب اقترابهم من متزوجة وفي عصمة العصابة أو عكس ذلك، في حين تتجلى ردود أفعال الرجال في تجن
زوجها واحترامها، فإن كان أحد الشبان يحمل أمل الزواج بها يقوم فور تلقيه لرسالة زواجها، بعدم 

 مضايقتها والبحث عن شابة بكر .

كما يتلقى أفراد الجماعة التي تعيش فيها، والتي هي موضع حرب مع قبيلة أبيها هذه الرسالة، ليقوموا 
ير الحماية الكاملة لها، وعدم إقحامها في الحرب، لكون العصابة توفر لها صفة الحياد، وعدم بدورهم بتوف

وألوان األحجار الكريمة، لتحمل معاني التعرض لها، فالعصابة متكونة من مجموعة من األشكال النباتية 
 نسانية ككل .إلغنية وبالغة الداللة حول إنشغاالتهم وأفكارهم كمفهوم الخصوبة الذي رافق تواجد ا

تتكون رمزية العصابة في كونها تحمل معاني المصاهرة، فما أن تتزوج المرأة إال وتضعها بشكل بارز 
لتعلم كل من يحيط بها بهذه الرسالة، فهي تحافظ وتأكد على االتصال، منذ يوم زفافها على جبهتها 

 تتجلى لنا هذه الوظيفة بالنسبة لحلية وتبقيها حاضرة معها في كل المناسبات التي تستدعي تجمع الناس، و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 110،  ص2011، تلمسان، -ثقافي حي للجزائرتراث  -الزي التقليدي  -1
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العصابة في السياق الذي توضع فيه، والذي يجعل مستقبلي الرسالة، يفهمونها وفق مدونة معينة فإن 
كانت المرأة تحملها داخل الجماعة فالمستقبلين في هذه الحالة يفهمون الرسالة وفق المدونة الخاصة 

متزوجة أما إذا كانت المرأة الحاملة للعصابة خارج جماعتها، فمستقبلي بقبيلتهم والمتمثلة طبعا في كونها 
 .1تلك الرسالة يستوعبونها وفق مدونة الجماعة التي توجد فيها، والتي تعني طلب الحماية والوقاية

إن الزي التقليدي يعكس ثقافة المنطقة وتراثها األصيل وهو مانجده في الزي القبائلي الذي يزال محافظا 
مكانته المتميزة بين األزياء التقليدية األخرى حيث يعد مصدر تألق المرأة القبائلية في مختلف  على

 المناسبات، أين ترتديه حتى في األيام العادية وذلك رغم الكم الهائل من التصاميم، التي أضيفت إليه.

الة والتراث القبائلي حيث التزال المرأة القبائلية محافظة على زيها التقليدي الذي يعكس تمسكها باألص
في أصبح عنوانا يميزها وكذا جزءا من العادات والتقاليد التي ال يمكنها التخلي عنها، وينتشر هذا الزي 

 منطقة القبائل كتيزي وزو وبجاية، كما أنه حاضر في مختلف مناطق الوطن في المناسبات واالفراح.

عود الجبة القبائلية "ثافندور نلقبايل" إلى مئات السنين الجبة القبائلية حاضرة في كل فصول السنة، كما ت
يخطنه يدويا، فالجبة تطرز بخيط حريري خاص "خيط الحنة" ويحيو القماش عدة رسوم  ان النساءحيث ك

ونقوش مستوحاة من التراث الجزائري األمازيغي، وكانت المرأة القبائلية الجزائرية تبدع في خياطتها إلى أن 
عليه اليوم، حيث تم إعتماد أقمشة مختلفة مراعاة لحالة الطقس، فأصبح ارتدائها سهال  وصلت إلى ماهي

إضافة إلى الجبة، هناك المحرمة التي توضع على الرأس وهي الشعور بالبرد شتاءا والحر صيفا، دون 
ا المرأة بحزام دليل على السترة، لكن اليوم تكتفي بها النساء الكبيرات في السن فقط وكذا الفوطة التي تشده

المرأة التي  على خصرها يدعى "أقوس نلفوضة" ما يبين أن المرأة متزوجة، كما أنها ترمز للعفة يعاب على
أما الحلي فتصنع من الفضة وتستعمل في األعراس والمناسبات بكثرة أين تتزين ال تشده حول خصرها، 

والحلي الفضية التقليدية، وأما واأللوان والفوطة النساء بابهى حلتهن المكونة من الجبة القبائلية المزركشة 
بالنسبة للشدة التي تضعها على رأسها ال تستعمل إال نادرا، وتتمثل في" تاعصابت" وهو عقد يوضع على 

 .2الرأس، "العجنة" عقد تضعه حول الرقبة، خلخال القدمين، الخواتم واألساور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 123-122، ص1، العدد7، مجلة دراسات تراثية، المجلد"المعاني األخرى للحلي وطريقة لبسها بمدينة الجزائر في العهد العثماني"عائشة حنفي:  -1

 . 56-55الزهير شرقي:ص -2
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ليست األقراط في األذن عادة قديمة جدا، عرفها الشرقيون إنتقلت من أسيا موطنها األصلي إلى أوربا عن 
طريق آسيا الصغرى، عرفها العرب كان القدماء ذكورا أو نساءا يضعون األقراط في آذانهم يمكن أن تعلق 

الذهب أو الفضة المذهبة، وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن أن تكون في األذن مجرد أقراط بسيطة من 
وهناك أنواع مختلفة من األقراط، وكل نوع منها يمثل  ،1األقراط متدلية على جانبي الوجه من زينة الرأس

رمزا من الرموز أو يعبر عن رسالة معينة، فهناك من األقراط ماتضعه األمهات لبناتهن البكر، وتظهر 
فة في تمتع الفتاة التي تحمل هاتين الحلقتين، بنوع من الحرية مقارنة مع اللواتي دخلن سن هذه الوظي

البلوغ، هاته األخيرة التي يحرص أوليائها على مراقبتها، واإلعتناء بها أكثر إلعدادها للزواج فيما بعد، 
بوضعهم إياها في أذنها يعمل األولياء على جعل الفتاة تحافظ على االتصال من خالل هذه الحلية، وذلك 

غيرة، لكن بمجرد بلوغها تقطع هذه الرسالة لتعوض الحلقات بنوع آخر تعبر من خاللها مادامت التزال ص
 .2على قدرتها على اإلخصاب التي تعي ثمارها بعد دخولها القفص الذهبي

فتلك الحلي هي  تمثل الحلي في منطقة رموزا تجسد الحياة بأكملها بكل ماتحمله من فرح وحزن وخوف، 
نتيجة لفن ريفي عفوي تجسدت فيه مختلف العادات والتقاليد والمعتقدات التي رسخت في أذهان سكان 
هذه المنطقة، فمهما كان دافع ذلك الذي صنعها وتفنن فيها لتجارة ما فإن قيمتها الجمالية والرمزية أكبر 

طقة هي تلك الحلي المصنوعة من معدن عنده من كونها مجرد وسيلة للربح، فالمجوهرات في هذه المن
الفضة، لتوفره بشكل كثيف فيها فقد كانت حرفة صناعة الحلي الفضية تستقطب الكثير من السكان، ففي 

 إحصاء يعود إلى القرن التاسع عشر تم إيجاد مائة وثالثين ورشة لصناعة الحلي .

بها في صناعة هذه الحلي واإلبداع مع اختالف السكان شساعة المنطقة تعددت الطرق التي تفنن أصحا
فيها، معبرين من خاللها عن تميزهم ومهارتهم في هذا المجال، ففي بعض المناطق كان صهر المعادن 
وصناعة الخيوط المفتولة يتم بطريقة علمية استوردت من المدن األندلسية، كما استخدمت رسومات 

الذي لحق الجهات الشرقية لمنطقة القبائل فقد  حلزونية طارئة على الفن القبائلي، وهو نفس التأثير
 بالمغالق المرجانية التي كانت من نتائج حلول األندلسيين بالجزائر أيضا، لكن ومع اختالف اشتهرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 35: صصوفي فاطمة الزهراء -1

 . 124صعائشة حنفي:  -2
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طريقة صنعها أو بعض التفاصيل الخارجية لها، تبقى لغتها واحدة تعبر عن هذه البيئة بكل مافيها من 
 تفاعالت اجتماعية .

ي العادة للزينة لكن في منطقة تعيش وفق معتقدات وعادات معينة، استخدمت الحلي فالحلي تستخدم ف
كمظهر يوحي بشكل مباشر إلى مكانة الفرد في المجتمع، فقد كان يحلو للنساء إرتدائها وهن في كامل 

ل عزهن وتميزهن، بما يمتلكن وماوصلنا إليه، فالناظر من بعيد سيفرق بين الطبقات االجتماعية من خال
حليهن، ذلك أن بعض الحلي اليمتلكها إال األغنياء وذوي المكانة العالية في المجتمع، حتى أن 
المعامالت تختلف حسب المظهر، إلى جانب استعمالها كأداة إلظهار المكانة االجتماعية كانت الحلي 

لدرء الحسد،  درعا يحمي البسه من األخطار كالسحر مثال، فالحلي التي لها شكل يد مفتوحة استخدمت
رمزا للحياة والوجود، كما وقد استعملت الحلي في مناسبات  -حلقات األرجل-ورأس الثعبان في الخلخال

دونا عن األخرى، بمعنى أن بعض الحلي تصنع وتوضع لمناسبات خاصة مثل موسم الزراعة معينة 
عروس مثال أو أم لمولود ذكر  وحلول الربيع، باإلضافة لكونها ترمز لوضعية المرأة في العائلة، إن كانت

أو حتى أرملة، لكن رغم تعدد وظائفها إال أنها كانت موحدة األلوان، فاليستخدم في تزيينها إال ألوان معينة 
اليحيدون عنها، وهي ألوان زاهية كاألزرق واألخضر واألاصفر، التي ترمز إلى الطبيعة الخالبة التي تأثر 

دم اللون األحمر في تزيينها بالخصوص في الجهات الغربية للمنطقة أشد اآلثر، كما استخبها السكان 
 والمرجان في الجهات الشرقية عوض اللون األحمر .

ذكر هانوطو أن الحلي المصنوعة من الفضة كانت تعتمدها العائالت الغنية في حين أن الفقيرة منها، 
دن آخر، هو مزيج بين النيكل كانت مجوهراتها مصنوعة من خليط بين الفضة والنحاس، إضافة لمع

والزنك والنحاس منها الحلي التي توضع على الرأس كالتاج، وهي عبارة عن صفائح مستطيلة منقوشة، 
مزينة بحبيبات المرجان البرتقالي األحمر والنوع اآلخر يغطي الجبهة ككل وتتدلى بعض أهداب الفضة 

ذنين وهي حلقات ضخمة من الحلي المصنوعة من فوق عينيها مباشرة، وتضع المرأة أقراطا معينة في األ
معدن الفضة، في معظم ألحيان أو من النحاس والحديد، أحيانا من معادن أخرى، وتكون هذه األقراط 

 مستطيلة أو مستديرة، وتصنع مالئمة للعقد لتزيد من جمال الحلي من جهة والمرأة من جهة أخرى .

من العقود مثل أزرار القرنفل مصنوع بعضها من الفضة مثل القرنفل أما بالنسبة للرقبة هنالك أنواع كثيرة 
التي هي عبارة عن شكل من األزهار المتصلة ببعضها مشكلة عقدا وهنالك من الحلي من تصنع من 
خليط من الفضة آخر، فهناك مثال العقد السلطاني الذي يمثل قطعة نقدية مثبتة على شريط صوفي، 
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، وتستعمل المرأة كذلك المشابك التي هي عبارة عن دبابيس في أعالها خلقة مرجانعقد بالمينا والويزين ال
عريضة أعلى من تثبيت تشبه دائرة مفتوحة، تدخل أطراف القماش المراد تثبيته فيها، تتوج الدائرة بصفيحة 

تختلف على قاعدتها ساق صغيرة رفيعة جدا، أحجامها  وس، تأخذ شكال مثلثا، في قمته زهرةمستوى الدب
من مشبك آلخر، وحتى أن هنالك مشابك مستديرة لكنها تزود بسلسلة من قطع المرجان تعطيها شكل 

فهنالك حلي للذراعين وهي عبارة عن شمس، بالنسبة لحلي السواعد فإنها تتميز بحجمها الغليظ نوعا ما، 
خرى على حسب مجموعة من األساور تصنع بكل األشكال الهندسية، حيث يختلف حجمها من حلي أل

غنى المرأة وهنالك أيضا السوار وهو جد مرتفع مزين بالمينا والمرجان لساقه حلقات رفيعة على شكل 
ثعبان، والتلبسه إال المرأة الثرية، كذلك هنالك الخلخال، لكنه للساعد، وهو سميك وجد مرتفع مزود بمغالق 

الكبرى في العائلة عند زفافها، إلى جانب  وهو الساق التي تغلق طرفي الخلخال، ويكون من نصيب الفتاة
الفضة، يكون هذا الحزام ضيقا من هذه الحلي تستعمل المرأة القبائلية األحزمة وهي مصنوعة دائما 

بالنسبة للنساء عموما وعريض بالنسبة للعرائس، أما بالنسبة لحلي الرجل فهناك حلقات القدمين تعرف 
الذي يوضع للساعد، وهي منتشرة بكثرة، ألنها اصفات الخلخال باسم الخلخال، ويكون تقريبا بنفس مو 

كما نالحظ في هذه اللوحة أن بريدجمان أظهر وشما صغيرا على ذقنها ، 1تشترى من الباعة المتجولين
عبارة عن ثالثة خطوط فالوشم الذي يزين به الريفيون أيديهم وصدورهم وشفاههم ووجوههم لم يكن عبثا، 

اريخ القديم عندما كان الناس يعيشون في حياة بدائية يقدسون فيها بعض الحيوانات إنما يعود إلى الت
 . 2، وطوروه كممارسة تزامنا مع التفكير في آليات االعتناء بالجسديعةويخشون من بعض مظاهر الطب

وينتشر  Tatouage Ornementalهذا النوع من الوشم الموجود على ذقن المرأة يعرف بالوشم التجميلي 
هذا النوع من الوشم في المنطقة العربية من خالل تلوين الشفة السفلى باللون األخضر وعلى الذقن، وقد 
يمتد من أسفل الشفاه إلى أسفل الذقن، كما أنه يستعمل كأسلوب من أساليب الجمال واألنوثة لتزيين 

مازيغية تلجأ إلى الوشم حواف الجفون بالسواد وتحديد الحواجب أو تأطير الشفاه، إذ كانت المرأة األ
 بغرض التزين في ظل غياب المساحيق الملونة قصد التميز عن الرجل، وقد وصف الرسام الدانماركي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 135-131ص( 2021الجزائر، )3، العدد9، أفكار وآفاق، المجلد"-عادات ومعتقدات-المرأة القبائلية في العهد العثماني"كيسة بولجنت:  -1

، 7مجلة الرواق للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، المجلد ،"تشظي المعنى في رموز الوشم: من سوسيولوجيا الجسد إلى سيميولوجيا الوشم"نسيمة طايلب:  -2
 . 513، ص2021 ،2العدد
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في أحيان كثيرة تجدهن في الحقول جمال المرأة األمازيغية الموشومة في قوله:"  Frenkelهايكل فرينكل 
والمسالك الوعرة في الجبال يرددن صيحات غنائية اليضاهيها من الجمال سوى مرأى تلك األشكال 

لمرسومة بعناية فائقة على خدودهن أو ذقونهن وأحيانا أعناقهن وأيديهن، نساء تتوحد فيهن أسطورية ا
الرمز والرسومات المفعمة خضرة وزرقة، مع أسطورية الوجوه ومكامن جمال تصر على تحدي قسوة 

عة باإلنسان، الطبيعة وصعوبة ظروف العيش والمشاق اليومية، جمال تتوحد فيه الحقيقة بالخيال، والطبي
 . 1واأللوان بالمالمح، والصور باألصوات، والغناء بالرسم على الجسد"

 خامسا: نتائج التحليل

 من خالل خطوات التحليل السابقة للوحة يمكننا أن نستخلص جملة من النتائج وهي:

خطوط األلوان والوحسن تشكيلها كل وفق الفنان إلى حد كبير في استخدام عناصر اللوحة الفنية -1
للداللة عن أفكاره االستشراقية، فقد وصف جسم المرأة باستعمال الخطوط  بحيث وظفها بالشكل المناسب

العمودية واألفقية لتبين حجم المرأة وعدة خطوط منحنية مناسبة من أجل إظهار األنوثة التي تتميز بها 
 المرأة األمازيغية وجمالها .

واللوحة التي رسم فيها المرأة  زيغية من خالل الربط بين العنوانمار بريدجمان عن انتماء المرأة األعب -2
بكل ما تحمله هذه األخيرة من خصائص ورموز تدل على كونها أمازيغية مثل اللباس الذي ترتديه وأنواع 

 المختلفة التي ترتديها في مختلف مناطق جسمها .الحلي 

الفنان التعبير عن جميع هذه الخصائص بواسطة  بدت المرأة األمازيغية رقيقة وجميلة ولقد استطاع -3
 استعمال صورة حيوية من خالل استعمال مختلف األلوان والتالعب بالضوء واأللوان المختلفة .

ف الفنية التي تبرز وتحفظ الزي التقليدي النسوي القبائلي وحليها هذه اللوحة كإحدى الشواهد والتح إن -4
، والتي كانت المرأة القبائلية ترتديه خالل أعوام قليلة من اإلحتالل المتمثلة خاصة في الفضة األصلية

 الفرنسي .

 إضافة إلى أنواع الحلياهتم الفنان برسم المرأة القبائلية الجزائرية بلباسها التقليدي الذي يبرز أصلها  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 517المرجع نفسه: ص -1
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المختلف التي تقوم بارتدائه في مختلف مناطق جسمها مثل األساور والقالدة الطويلة إلى جانب  
ستغالل جمالية هذا اللباس للمرأة في إظهار جمال جسد هذه "تاعصابت" أين نجد بأن الفنان قد قام با

 األخيرة .

ربط الفنان بين الخصائص النفسية لشخصية المرأة التي تظهر في مالمحها وبين انتمائها لوسط  -6
اجتماعي يتصف ويتميز باألخالقية وقيم يتماشى بها وتراث ثقافي يتداوله جيل بعد جيل مثل األلبسة 

 ي ترتديها .التقليدية الت

تقدم اللوحة جزء من الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري وقد تم تجسيدها من خالل اللباس التقليدي  -7
النسوي لوالية تيزي وزو وتحديدا منطقة جبال جرجرة، وبهذا استطاع بريدجمان في هذه اللوحة أن يعكس 

 البيئة الثقافية واالجتماعية للمجتمع الجزائري .

يدجمان عشقه وإنبهاره بالجمال الشرقي وتحديدا جمال المرأة الجزائرية القبائلية، لذلك ركز في يظهر بر  -8
اللوحة على كل التفاصيل خاصة الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة التي تظهر كأداة شاهدة مخصصة 

 عرقية معينة . إلبراز قيمة الجسم، كما أنها أداة شاهدة للثقافة واإليديولوجية لفئة إجتماعية أو

أراد بريدجمان في هذه اللوحة أن يطلعنا على عالم الجمال فالمرأة الجزائرية األمازيغية ترتدي أبهى  - 9
المالبس وأغلى الحلي وهذا مايبدو في اللوحة، فاإلرتداء الجيد للمالبس إلرضاء الخيال الشخصي لكل فرد 

مالبس مهم جدا، فهي تخبر اآلخرين بشيء من يؤثر على اإلنطباع الذي يراه اآلخرون، فاختيار ال
 التفصيل عن ذوقنا الذي يعتبر جزءا متكامال من شخصيتنا .

 .  -1878- ( The seista )لوحة القيلولة  -2

 الوصف األولي: -1

 الجانب التقني -أ

 اسم الفنان: فريدريك أرثر بريدجمان

 القيلولةعنوان اللوحة:

 م 1878تاريخ إنجاز اللوحة:
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 القماش . على األلوان الزيتية الحامل والتقنية المستعملة:نوع 

 سم .43×سم 28.5مستطيلة الشكل بقياس  الشكل اللوحة ومقياسها:

 

 الجانب التشكيلي: -2

 عدد األلوان ودرجة إنتشارها -

ثة ألوان بشكل أساسي باإلضافة إلى التدرجات الناتجة عنها وهي استخدم الفنان في هذه اللوحة ثال
، حيث وظف في هذا الفضاء الفني مجموعة كبيرة من األلوان مايدل على ألخضر والبني والبرتقاليا

، بحيث مزج ألوانه من زخم، فنجد اللون البرتقالي واللون األحمر الفنية صفاء واتساع ماتحمله اللوحة
ان في هذا العمل الفني فها الفن، فكل هذه األلوان التي وظولون البشرة واألبيض واألزرق واألخضر والبني

نتج عنها مجموعة من التضادات والتكامالت، فنجد تضاد الحار والبارد مثل اللون األزرق واألحمر 
وغيرها من األلوان الباردة والحارة الموجودة، أما بالنسبة للتكامل فنجده كذلك في اللون األحمر واألخضر 

وجودة حسب موقعها في الجنس وهذا بتدرج األلوان الم واألزرق والبرتقالي، كما نجد كذلك التضاد من نفس
وفي الخلفية يظهر مشهد خارجي ومشهد داخلي، المشهد الخارجي يتمثل في النباتات الظل والنور، 

وأوراقها كخلفية في اللوحة وتتشارك أغلبها في اللون األخضر واألشجار النخيل التي تظهر أغصانها 
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أخرى لزهور وثمار بلون بنفسجي وبرتقالي وبني، أما المشهد الداخلي الفاتح والغامق مع وجود ألوان 
فيشمل الشرفة بلون بني غامق والباب بلون بني فاتح، وأرضية البيت المزخرفة بلون أزرق ويظهر جزء 
من من الجدار على الجانب األيسر للوحة نصفه العلوي أبيض ونصفه السفلي عبارة عن رخام بلون 

 أخضر ومنقوش عليه ورود بلون أزرق.

أما الفتاة الشابة فتستلقي على أريكة بلون برتقالي حار مزخرف بمربعات ذهبية، وتتكأ على وسادتين 
األولى بلون أخضر مزينة بورود حمراء وبيضاء ووسادة بنية مزينة بورود حمراء وزرقاء وصفراء 

بورود، وقميص أحمر شفاف بأكمام قصيرة تجمع  وبنفسجية، ترتدي الفتاة سرواال أبيض فضفاض مزين
بين اللون األبيض والذهبي وحزام أصفر على الخصر بشراشف زرقاء، وتلبس في قدمها اليسرى حذاء 
أصفر وتغطي رأسها بخمار أخضر مزين برباط بني، وتضع أساور على يدها اليسرى، كما يظهر قرد 

توجد طاولة صغيرة مزخرفة بلون أزرق وعليها صينية  بني اللون جالس على الوسادة، وبجانب األريكة
 نحاسية موضوع عليها إبريق وكأس شاي وعصا موضوعة بجانب الطاولة بنية اللون .

 :اإلطار -

سم مستطيلة الشكل، وتضم رأسين الرأس األول 43×سم28.5الصورة محدودة فيزيائيا بإطار ذو مقياس 
ريكة والرأس الثاني متمثل في رأس حيواني جالس على الوسادة، بشري متمثل في الفتاة المستلقية على األ

وتظهر اللوحة نائمة في قلب اللوحة وحولها خلفية تجمع بين ديكور خارجي وداخلي، الخارجي يتمثل في 
في الشرفة وجزء من ديكور الغرفة، وقد جاء اإلطار أفقي في شكل نباتات خارجية والداخلي يتمثل 

ويعد األكثر استخداما ألنه األكثر موائمة لتصوير الطبيعة، والمجمعات السكنية أو مستطيل بوضع أفقي، 
 . 1السالسل الجبلية وأيضا للتعبير عن األحداث داخل إطار الصورة

 التأطير: -

يظهر لنا في المجال المرئي المقدم، رأسين كالهما في وسط اللوحة يتوسطان الديكور العام وهي جزء من 
 الذي يشمل الديكور الخارجي والداخلي . الحيز المكاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 34غديري: صكريمة  -1
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 :التمثيل األيقوني والخطوط الرئيسية-

يذكر جان موكارفسكي وظيفتا العمل الفني وهما وظيفة مستقلة تتمثل في داللة كل عنصر على حدة، 
ووظيفة توصيلية تقوم بها إلى جانب الموضوع األلوان والخطوط إذ لكل منها معاني ومدلوالت تحاول 

لة " إن العمل الفني عبارة عن عالمة، وليس شرطا أن يساوي حالة توصيل ذاك الشعور أو تلك الرسا
الشيء( -كامن داخل الوعي الجماعي و)العملصاحبه النفسية أو مدركات المتلقين، إنه موضوع جمالي 

 .1يقوم مقام الرمز الخارجي بالنسبة لهذا الموضوع غير المحسوس"

فني تقوم على بيان حركة الخط بحيث تتشكل لديه استعمل الفنان مجموعة من األشكال في بناء عمله ال
مساحة اللوحة، وظف بريدجمان في فضاء هذه اللوحة مجموعة من األشكال المتمثلة في: إمرأة، حيوان 

أشجار، باب خشبي، طاولة صينية، عصا، كأس، إبريق شاي، زخارف والجدار، ، أريكة، وسائد، )قرد(
لموضوع الذي أراد بريدجمان تقديمه، وقد قسم هذه األشكال على هندسية، أساور، حذاء، كلها مرتبطة با

 ز عمقه وتمكنه في توزيع العناصر.أبعاد مختلفة إلبرا

 الملمس أو النسيج: -

نجد في هذا العمل الفني للرسام فريدريك أرثر بريدجمان كال الملمسين الملمس الحسي الناتج عن لمس 
لزيتية من خشونة على القماش، أما الملمس اإلنفعالي الناتج عن اليد نجده خشن حسب ما تخلفه األلوان ا

 مايحس به العقل وأحاسيس المتلقي فنجده خشنا وذلك يعود لوجود عمق وأبعاد في هذه اللوحة الفنية .

 التوازن: -

وفق بريدجمان إلى حد بعيد في هذه اللوحة فيما يتعلق بهذا الجانب ما أعطاها جمالية كبيرة إنعكست 
وء نفسي كبير جابا على توازن العمل الفني، وهذا مايبرز لنا بمجرد النظر إليها، مايجعل متلقيها في هدإي

 وراحة بصرية للعين، فالتوازن للعناصر التشكيلية لعب دورا هاما في تقسيم وجمال اللوحة .

 الوحدة: -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 119فيصل األحمر: ص -1
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ن نجد أن بريدجمان في هذا العمل الفني قد وفق في الوصول إلى تحقيق هذا الهدف، وهذا يجمع كل م
الخط واللون واألشكال والملمس والتوازن لخلق وحدة فنية واحدة في هذا الفضاء الفني للوصول لمبتغى 

 موضوعه .

 الفراغ: -

والفراغات التي  التشعر بأي فراغ كبير في هذا العمل التشكيلي الجميل وذلك ناتج عن تكوينه األكاديمي،
 . تظهر في الديكور هي مكملة للوحة ومشبعة باأللوان

 موضوع اللوحة: -3

 :عالقة اللوحة بالعنوان -

المرأة محل وسم الفنان لوحته بعنوان " القيلولة" وقد وفق في اختياره ألنه يعبر عن صميم الموضوع، ف
 .التصوير تبدو مستلقية على أريكة ونائمة في وقت الظهيرة مايعرف في الجزائر بوقت القيلولة 

 القراءة التعيينية(الوصف األولي لعناصر اللوحة ) -

بلون المشمش وحمراء بلون البطيخ، وإحدى  وترتدي مالبس برتقاليةتصور اللوحة فتاة شابة مستلقية 
وهي تستريح وعيناها مغمضتان وشفتاها مفتوحتين،  الفتاة ذراعيها ممدودة على رأسها، وتظهرها اللوحة

ة ذراعها ع على طاولة مزخرفة، ويعكس زاويوبجانبها طبق من القهوة لم يلمسه أحد أمامها مباشرة موضو 
لى، توجد أمامها عصا مائلة على الطبق، فوق الفتاة النائمة يجلس قرد صغير يبدو أنه دخل الممدودة ألع

المساحة المغلقة من المناظر الطبيعية الخضراء على الجانب اآلخر، واليظهر أن نظرته موجهة نحو 
أما الشرفة الممصمة على الطراز مباشرة أو إلى المرأة النائمة، المشاهد مباشرة بل ينظر إلى قدميه 

المعماري الجزائري ومزخرفة بطريقة هندسية يحيط بها على الجانب األيمن عمود وعلى الجانب األيسر 
من اللوحة عمودين وتغلب الزخرفة على أغلب الديكور الداخلي فنجدها في األرضية وفي الجزء السفلي 

امي، على باب بني اللون، أما الديكور الخارجي فتظهر منه أغصان ألشجار ونباتات من الجدار الرخ
 مختلفة .

 ثانيا: بيئة اللوحة:
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 الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة: -

إنطباعيا فهو عندما يعالج صورة أو منظرا طبيعيا أو  واقعيا و إن بريدجمان إختار أن يكون رساما
فإن براعة فنه تظهر في اإلنسجام بين األلوان والضوء في جوها العام، وعليه لم يكن فنه موضوعا روائيا 

بعيدا عن الجمهور، فقد تصدى لمعاني الحياة اإلنسانية، لذلك فأسلوب بريدجمان يقترب كثيرا إلى 
مام شواطئ المدرسة اإلنطباعية، الرسم بالنور والتي تعود جذورها إلى فئة من الشبان الفنانون وقفوا أ

على صفحة المياه المترقرقة، فصاح أحدهم: إنه بحر البحر يتأملونه، فخطف أبصارهم الضوء المتأللئ 
من نور، استهوت الفكرة هذه المجموعة وأخذوا يكرسون أعمالهم الفنية للرسم بالنور، أي االهتمام بالتعبير 

لوان قوس قزح الزاهية، ومن هنا سماهم عن الضوء وانعكاساته في الطبيعة، متأثرين بأضواء البحر وبأ
البعض التأثيريون، إال أن أحد النقاد المتحيزين للمدرسة الواقعية التي كانت ماتزال هي المذهب السائد فنيا 
لم يعجبه األسلوب الجديد لهؤالء الشباب، فقال ساخرا إنهم إنطباعيون، يعني ينطلقون في أعمالهم من 

األول الذي يأخذونه من ألوان الطبيعة مثل قوس قزح، وأضواء النجوم، وتأللؤ  التأثير المباشر باإلنطباع
 مياه البحر .

أراد هؤالء الشباب أن يثبتوا علمية مذهبهم الجديد في الفن، ويردوا بشكل عملي على النقاد من أنصار 
اإلنطباعيون الواقعية التي كانت تعلي من شأن موضوع اللوحة على ماعداه من ألوان وأضواء، فقام 

معالم محددة لمذهبهم الفني، ارتكزت على فكرية تحليل الضوء أللوانه األصلية )ألوان قوس قزح(، بوضع 
وبدال من خلط هذه األلوان معا على سطح اللوحة راحوا يضعون كل لون منفصل بجوار اآلخر في صورة 

و األلوان وعدم خلطها( المميز لمسات صغيرة بالفرشاة، وأدى هذا إلى ظهور العنصر الثاني )غير زه
ألعمال االنطباعيين، وهو ظهور لمسات الفرشاة وآثارها على سطح اللوحة، فيما يعرف بالملمس الذي 
يصنع تضاريس بارزة للوحة، وأصبحت اللوحة عند اإلنطباعيين في ذاتها مهمة، وكل متكامل كفكرة 

 قط .وألوان وأضواء، بدال من تركيز الواقعية على الفكرة ف

الخط في الرسم من صنع اإلنسان، إذا ال وجود للخط في الطبيعة، وألوان لقد أعتقد اإلنطباعيون أن 
المنشور كما هو معروف هي: البنفسجي والنيلي، واألزرق واألخضر واألصفر والبرتقالي واألحمر، وكانت 

ولحظة إحساس الفنان في ألوان اإلنطباعيين نظيفة نقية صافية، عنيت بتسجيل المشاهد بعين عابرة 
مكان وزمان واحد، إذ أن الفنان اإلنطباعي يقوم بتسجيل مشاهداته وإنطباعاته في فترة معينة من الزمن، 

المصور الفوتوغرافي صورة لشيء ما في لحظة معينة من النهار، لقد عني التأثيريون بتصوير كما يلتقط 



80 
برلين -المانيا  /اسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسي    

الشمس، فظهرت لوحاتهم متألقة باأللوان األشكال تحت ضوء الشمس مباشرة وخاصة لحظة شروق 
 .1الجميلة

 عالقة اللوحة بالفنان: -

يعد الرسام األمريكي فريدريك أرثر بريدجمان أفضل نموذج للفنانين األجانب الذين قدموا إلى باريس في 
 l'ecole de peintureنهاية القرن التاسع عشر لإلستفادة من التأثير الدولي لمدرسة الرسم الفرنسية 

franÇaise  وبعد استكشافهم ألماكن مختلفة تحولوا إلى اإلستشراق وركزوا على الجزائر على وجه
الخصوص، تميز بريدجمان بأسلوبه الخاص واألكاديمي لكنه أيضا يحب اإلنطباعيين والسيما رينوار 

Renoir  ومانيهManet سيؤثر  حيث كان معجبا بأسلوبهما في الرسم خاصة في توزيع األلوان مما
سافر إلى إسبانيا ثم توجه إلى طنجة مع  1872في خريف عام إيجابي على لوحاته اإلستشراقية، و  بشكل

صديقه، وعلى الرغم من أنه كان متأثرا بسبب الفقر السائد فيها، إال أنه كان مفتونا بروعة المدينة، ثم 
، حيث تتاح لهما الفرصة لقضاء عدة استقل قارب إلى وهران وركبا القطار المتوجه إلى الجزائر العاصمة

، كما هو معتاد بالنسبة une villa de mustapha supérieurأسابيع في فيال بأعالي مصطفى 
لألنجلوساكسونيين الذين اعتادوا قضاء فصل الشتاء، وبالتالي استطاع بريدجمان وصديقه الرسام التعرف 

ن رحالته اإلستكشافية للشرق، حيث إنطلق إلى واصل بريدجماى البالد في أفضل الظروف الممكنة، عل
 Charles Sprague Pearceمع الرسام تشارليز سبراج بيرس  1873مصر خالل شتاء عام 

لقاهرة، وقد إلتقط بريدجمان الكثير من الصور الفوتوغرافية ( وقد إنبهرا بالثراء الثقافي ل1851-1914)
تلفت إنتباهه، وقد اهتم بشكل خاص بالتصميمات وهي إحدى طرقه المفضلة إللتقاط المشاهد التي 

في رحلة م عاد إلى الجزائر 1879الداخلية العربية بعدها عزم على تكريس نفسه لإلستشراق، وفي عام 
، وخالل رحالته العديدة أتيحت له فرصة االقتراب من سنطينة وبسكرةثانية، واختار هذه المرة زيارة مدينة ق

في هذه أنه يحب تجميل المشاهد كما نالحظ ، ومن الواضح 2أسلوب حياتهم القبائل البدوية ومراقبة
 اللوحة، على سبيل المثال إظهار حسن تصرف األطفال الذين يجلسون بجانب النساء المشغوالت بالنسيج،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مجلة العلوم اإلنسانية"-قراءة سيميولوجية لصورة الفنان دينيه-الصورة الفنية ودورها في بناء الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري "عبيدة سبطي.عادل قايد:  -1
 . 208-207ص(2017جوان )الجزائر،  29تماعية، العددواإلج

2- marion vidal-bué: frerick arthur bridgman (1847-1928)-un américan à alger-, p80-87 . 
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كرس بريدجمان وقته لدراسة الحياة اليومية للجزائر العاصمة لجمع مواضيع لوحاته، وقد استعان بخدمات 
ام بإنشاء ركن استديو في منزله في القصبة، حيث يمكنه مشاهدة النساء مرشد صغير يدعى بلقاسم، ثم ق

على األسطح المجاورة، وهكذا استظهر في لوحاته عدد من الشخصيات أمام باب أو نافورة خاصة 
النساء، ونساء يتكئن على جدار مزين بالورود، وتجار أمام أكشاكهم، وحمالوا المياه والباعة المتجولون، 

مير وهم يشقو طريقهم عبر الممرات شديدة اإلنحدار، وتشكل هذه اللوحات بالتأكيد مختارات وسائقو الح
سلوب متميز، من الموضوعات الخالبة التي يفضلها المستشرقون في ذلك الوقت، وتتمتع بسحر خاص وأ

وراما مبهجة وثراء ودقة الزخارف التي يهتم بها الرسام بعناية فائقة، كما يقدم بريدجمان في لوحاته بان
للغاية للزي النسائي الجزائري، وسراويل الحريم ذات الطيات، وقد قام بعدة رحالت في الجزائر منها رحلة 

م، كما حضر حفل زفاف في المدينة القديمة بتلمسان، وزار عدة مواقع 1873إلى منطقة القبائل في عام 
 منها سيدي بومدين والقنطرة وبسكرة والصحراء .

 سير والقراءة التحليلية )التضمينية/التأويلية(:التف -رابعا

إن اللوحة التي قمنا بتحليلها هي لوحة للرسام فريدريك أرثر بريدجمان، ويظهر لنا في اللوحة فتاة وأشكاال 
تحمل دالالت مختلفة ومعبرة عن اتجاهات ومشاعر الفنان، باإلضافة إلى األسلوب الذي ينتمي إليه، 

 في فترة القيلولة وهذا يظهر من خالل العنوان الذي اختاره الفنان للوحته.وتوضح اللوحة الفتاة 

المستشرقين، وقد كان النساء الشرقيات في مخادعهن الموضوع األكثر انتشارا في لوحات  كان تصوير
الحرملك تحديدا منطقة يحظر على الرجال الغرباء دخولها، وهذا ما أطلق العنان لمخيلة الفنانين، وقد 

أسلوب تعاطيهم مع هذا الموضوع إلى فئتين إثنتين: من جهة، كان األمر مثيرا للشهوات، ومن لف اخت
 جهة أخرى، حاول البعض نقل األلفة العائلية المشهودة في التعامل األوروبي إلى العالم الشرقي .

هم الكلي له، وقد ربما يكون الحرملك األشهر بين مؤسسات الشرق قاطبة، لكن مايزال تأثيره بعيدا عن الف
اشتقت كلمة الحرملك من الكلمة العربية "حرام" التي تعني الغير شرعي، ولهذا فإن كامل المنطقة حول 

بقعتين المقدستين، وتعتبر محرمة مكة المكرمة والمدينة المنورة ولمسافات شاسعة تدين بالقداسة لهاتين ال
ي االستخدام الدنيوي لهذه الكلمة نجد أنها إشارة أي أن ما هو مسموح في أماكن أخرى غير مسموح هنا، ف

إلى ذلك الجزء من بيت المسلم الذي تقطنه النساء، ويكون عادة األكثر عزلة، قد كانت النساء يعتبرون 
 من المحرمات أو المقدسات .
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 خفف األتراك من كلمة حرام لتصبح "حرم" وأضافوا لها الالحقة "ليك"، وهكذا ستكن الكلمة التركية
الصحيحة للجزء من البيت الذي تقطنه النساء هو"حرملك"، وتشير الكلمة المختصرة "حريم" بشكل أكثر 

وقد عاشت الزوجة أو الزوجات، دقة إلى قاطني "الحرملك" والتي تستخدم اآلن بمعنى المكان أيضا، 
يقمن بواجباتهن األطفال والخادمات في هذه المنطقة المنعزلة في تآلف نسائي لطيف المعشر حيث كن 

اليومية، وكان مسموحا للمخصيين والذكور من األاطفال الصغار في العائلة بالدخول إلى "الحرملك"، 
وكان االحتشام يمنع زيارات الذكور البالغين، ورغم أن النساء كن أحرارا باالختالط بأقربائهن المحرمين 

ن كن يفضلن عادة البقاء بعيدا عن من الذكور، وبالضيوف اآلخرين في حال كن محجبات، إال أنه
 . 1مخادعهن

يمكن تقسيم مقومات الحياة العربية التي أصبحت مادة فن االستشراق إلى فئتين من الموضوعات: األولى 
هي مشاهد الحياة والمدن وأوجه النشاط المختلفة فيها، وغالبا ماكان يصور الفنانون تلك المشاهد بدقة 

جميلة بأضوائها ومشربياتها ونوافذ البيوت العربية في القرن التاسع عشر،  متناهية لتعطي أعماال فنية
ومايدور من حياة داخل البيوت العربية وأوجه التسلية فيها، عالوة على أوجه نشاط المرأة داخل تلك 
البيوت في عالمها المغلق، واهتم االستشراق الفني في جانبه البصري بأغلب مظاهر الحياة الواقعية 

هالي، من شخصيات ومالمح الحضارة والحياة اليومية والسلوكيات ومعالم البيئة واألسواق ومشاهد لأل
الطرب والعمارة واألزياء، وكان إلبراز مظاهر الحياة الواقعية بعيدا عن تلك المتخيلة والبحث عن مكامن 

كما شكلت تلك ضوح والتجديد، بالدقة والثراء والو الجمال أثرا كبيرا في تميز لوحات الفنانين المستشرقين 
 .الموضوعات اإلبداعية سجال وثائقيا وفنيا، وإطالالت على قراءة التاريخ وواقع الشرق بشكل بصري 

أما األذرع فكانت تزين بعدة أساور، مسايس حدايد، مقياس مسموت، مقياس مشبك، وبعضها كان مزين 
، إن طريقة نوم الفتاة وكيفية إستلقائها 2مخرمةبأشكال مطرقة أو منقوشة أو بارزة، وأخرى تحمل زخرفة 

لمسلمة فالرسالة البصرية المقدمة حول على الوسادة التوحي أبدا بخصوصية وحشمة الفتاة الجزائرية ا
 الفتاة في اللوحة مغلوطة وخاطئة قد تعلق في ذهن المتلقي غير المتخصص مما يكون تصورا خاطئا عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 22-21ص( 2007، المدى، 1ط)المستشرقين، تر.مروان سعد الدينلين ثورنتون: النساء في لوحات  -1

 . 132ائشة حنفي: صع -2
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النات الترويجية الحالية الخاصة بالسياحة التراث والتاريخ والعادات، فهذه اللوحة شأنها شأن اإلع
وإستقطاب السياح من كل أرجاء العالم باإلستعانة بالعنصر النسوي فمن المعلوم مدى تأثير وجود المرأة 

ير العنصر النسوي في اإلعالنات هو في اإلعالنات على نجاحها، ولعل أفضل مثال على مدى تأث
استعمال أمريكا للممثلة والمغنية  مارلين مونرو أيقونة الجمال كما وصفوها في إبهار العرب والعالم 
الشرقي على العموم بالمجتمع االمريكي الغربي، وترك إنطباع دام لسنوات طويلة والزال إلى يومنا هذا بأن 

 . 1الغربيات أجمل نساء الغرب

مزخرف ووسائد مطروزة وفراش مزركش، وتصاميم األلبسة الديكور الداخلي بكل مايحويه من بالط  أما
من سروال منفوخ وفضفاض ذو تصميم جزائري التي التزال تندرج ضمن التراث العاصمي الملبوس إلى 

 ، اإلضافة إلى الحلي وماإلى ذلك .يومنا هذا

خارج على جسم الفتاة، وعلى أجزاء من الغرفة، وهذه من نالحظ في اللوحة إنعكاس الضوء القادم من ال
مميزات اإلنطباعيين حيث يحاول رسامو اإلنطباعية تقليد الضوء عندما ينعكس على أسطح األشياء، 

بدال من خلطه على لوحة  ويحققون ذلك باستخدام األلوان الزيتية في بقع منفصلة ذات شكل واضح
لون لمربعات على الفراش فقد استعمل لكونه لون بريق سحري من شأنه األلوان، حيث نجد اللون الذهبي ك

أن يخرج اإلنسان من الواقع األرضي ويرفعه إلى السماء أو الجنة وهي غاية الغايات في العقيدة 
اإلسالمية، ويالحظ أن اللون الذهبي ليس لونا بالمعنى الصحيح ألنه لون النجده إطالقا في الطبيعة، أما 

خضر في النباتات فهو لون سكان أهل الفردوس ولون الخصب والنماء والفرح والبهجة والسرور اللون األ
 الخصيب وهو من األلوان الباردة . وهو لون السهل

 خامسا: نتائج التحليل

ركز فريدريك أرثر بريدجمان في لوحاته الفنية على المرأة إذ تعد شريان المجتمع، حيث ركز على  -1
 .ثقافي ودرس كافة البنى الثقافية إبراز الكيان ال

 تمكن بريدجمان من رصد سلوك إنساني خاص بالجزائريين خاصة، وبالمسلمين بصفة عامة أال وهو  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية األدب مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في نقد الفنون التشكيلية،: البعد التوثيقي في الرسم اإلستشراقي ، بن عيسى سارة -1
 . 65، ص2019العربي والفنون، قسم الفنون، مستغانم، 
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مرتبط باإلستلقاء والنوم في فترة الظهيرة أو مايعرف بالقيلولة، كما أنه قام بتسمية لوحته بناء على  سلوك
 هذا السلوك أو العادة .

أهم مايمكن استظهاره من اللوحة قيمة المكان المصور، فروح المكان حاضرة بقوة في اللوحة من  -3
يعي، ومايشد الناظر إلى عهذه اللوحة ويصيبه خالل الخلفية التي تبرز الشرفة المطلة على منظر طب

بالذهول واإلعجاب هو قدرة الفنان المبهرة والرائعة وعبقريته في تجسيد إنارة المشهد، وإبراز الضوء والنور 
 وتفكيك األلوان ببراعة تصبل المشاهد بالذهول وكأن المشهد قد إلتقط بعدسة كاميرا من نوع آخر .

كبير في استخدام عناصر اللوحة وحسن تشكيلها كل من الضوء والظل وفق بريدجمان إلى حد  -4
 واأللوان والخطوط بحيث وظفها بالشكل المناسب للداللة عن أفكاره االستشراقية .

إن الشكل العام للوحة وطريقة نوم الفتاة يذرنا بقصة ألف ليلة وليلة التي حولها أغلب الرسامين  -5
علت من الشرق عالما لتحقيق األمنيات وإشباع الغرائز، ففي المجتمع المستشرقين إلى مشاهد بصرية ج

بعد جهد صباحي مبذول في تنظيف العربي عموما والجزائري خصوصا تعتبر القيلولة فترة راحة قصيرة 
 البيت وإعداد طعام الغذاء، فالقيلولة ليست داللة على الكسل والبذخ .

تظهر لنا بأنها أقرب إلى هيئة عارضة منها ون بشرتها وبنيتها إذا ركزنا في مالمح الفتاة الشابة ول -6
إلى فتاة تقوم باألعمال المنزلية اليومية، فمالمحها العالقة لها بمالمح المرأة الجزائرية وال حتى الشرقية ال 

ت من قريب وال من بعيد، ويمكن إدراج هذه اللوحة ضمن قائمة اللوحات الترويجية التي كانت بمثابة أدوا
الدعاية المساهمة في إستقطاب أكبر عدد ممكن من المعمرين األوروبيين لألراضي الجزائرية عب تصوير 
الجزائر وقصورها وبيوتها ونسائها على أنها بالد العجائب والغرائب والترف والراحة وكل مظاهر الرخاء 

 المشابهة لقصص ألف ليلة وليلة .

 ( . Young Girl in Telmcen )لوحة فتاة من تلمسان  -3

 الوصف األولي: -1

 الجانب التقني -أ

 اسم الفنان: فريدريك أرثر بريدجمان
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 فتاة من تلمسان عنوان اللوحة:

  1887 تاريخ إنجاز اللوحة:

 قماش .ألوان زيتية على ال نوع الحامل والتقنية المستعملة:

 3x 46.4 cm (25 x 18. 63.5 )مستطيلة الشكل الشكل اللوحة ومقياسها:

 

 الجانب التشكيلي: -2

 عدد األلوان ودرجة إنتشارها -

تحتوي اللوحة على مشهد خارجي في مدينة تلمسان، تحتوي على ألوان زاهية، ويمكن القول أن اللون 
الغالب في هذا العمل هو اللون األبيض واألخضر حيث يظهر في اللوحة فتاة شابة جالسة على السطح 
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مزين  لونه أبيض مصنوعة من الحرير يسمى البلوزة يل وفضفاض وشفافترتدي زي تقليدي جزائري طو 
بورود حمراء، وترتدي قميص بني اللون فوق البلوزة يسمى بالعامية التلمسانية "الكط" وهو مأخوذ من اسم 
القيط وهو نوع من الخيوط أو القاويات "الكاويات" ويصنع من الحرير وكانت النسوة ترتدينه في الماضي 

، وترتدي ثالث أساور ذهبية في يدها اليسرى، وترتدي قالدة يارة األماكن التي فيها تاريخ أجدادهمعند ز 
تسمى في تلمسان  فضية، وقالدتين فضيتين، وتضع على رأسها قبعة حمراء اللون مزركشة باللون الذهبي

ويسمى أيضا  ق شاش أحمر يسمى في تلمسان العبرو  وغطاء الرأس أحمر أرجواني اللون  شاشية الشدة،
الردا وكن النسوة في الماضي ترتدينه بعد الظهيرة عند زيارة اللة ستي أعلى مكان في تلمسان ومنصورة 

، وتمسك يدها اليمنى جزء من غصن الشجرة، وفي جانبها األيمن والتي تحولت اليوم إلى مناطق سياحية
بتة الصبار خضراء اللون، يوجد أصيص بني اللون فيه نبتة خضراء، وأصيص ثاني يحتوي على ن

وأصيص ثالث بني اللون يحتوي على نبتة خضراء مزينة بورود حمراء، وخلف الفتاة شجرة كثيفة خضراء 
اللون، كما تظهر سماء زرقاء مائلة إلى اللون البنفسجي، وجزء من مسجد على مصمم على الطراز 

 الجزائري التلمساني بلون أصفر مائل إلى اللون البرتقالي .

 اإلطار: -

فيزيائيا مستطيلة الشكل، تضم رأس بشري واحد، واضحة كاملة بكل حجمها، مع خلفية دة الصورة محد
 جميلة لمنظر طبيعي وجزء من مسجد مصمم على الطراز الجزائري .

 التأطير: -

السة على لفتاة بالزي التقليدي التلمساني الجزائري جري واحد ال المرئي المقدم، رأس بشيظهر لنا في المج
 السطح، وفي الخلفية منظر طبيعي لمعلم تاريخي من معالم تلمسان العتيقة .

 :التمثيل األيقوني والخطوط الرئيسية-

لقد استخدم بريدجمان في لوحته العديد من تعتبر الخطوط من العناصر المرئية الهامة في تكوين الصورة، 
واألفقية والمتموجة بصفة كبيرة وخطوط أخرى  الخطوط والتي تتمثل في الخطوط المنحنية والعمودية

أين كونت لنا أشكال مربعة كما أن هناك أشكال أخرى مثلثة ودائرية فالخطوط األكثر استعماال مستقيمة 
تنقسم بين المنحنية والمتموجة بصفة كبيرة ومستقيمة بصفة صغيرة أين نجد الفنان بأنه أكثر من الخطوط 

 وثة التي تتميز بها المرأة الجزائرية المنحنية .المنحنية لكي يعبر عن األن
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إذ يمكن أن نلمحها في مالبس وأنواع الحلي المختلفة التي ترتديها المرأة مثل القالدة التي ترتديها على 
رقبتها واألساور الذهبية التي تضعها على يدها اليسرى فهذه العناصر كلها تقريبا رسمها بواسطة استعماله 

ية كما نالحظ تموجات صغيرة وعديدة في المالبس المرأة الذي يتمثل في الزي التقليدي للخطوط المنحن
الشاشية( أين يعبر ذلك عن خفة نوعية القماش الذي صنعت به وخيطت به -العبروق  -التلمساني )البلوزة

ل والنوعية المرأة التلمسانية لباسها وحتى العبروق الذي ترتديه على رأسها باللون األحمر يدل على جما
 الجيدة التي خيط به هذا العبروق .

أما الخطوط العمودية فقد جاءت بكثرة في الخلفية وتحديدا على الشجرة التي تمسك الفتاة أحد أغصانها 
بيدها اليمنى وكذلك النباتات والمبنى البني الظاهر من بعيد بلون بني، أما فيما يخص الشكل البيضاوي 

 ه في رسم شجرة الصبار الصغيرة الموجودة في األصيص على يمين الفتاة .فنجد بريدجمان قد استعمل

 الملمس أو النسيج: -

نجد في هذا العمل الفني للرسام فريدريك أرثر بريدجمان كال الملمسين الملمس الحسي الناتج عن لمس 
نفعالي الناتج عن اليد نجده خشن حسب ما تخلفه األلوان الزيتية من خشونة على القماش، أما الملمس اإل

 مايحس به العقل وأحاسيس المتلقي فنجده خشنا وذلك يعود لوجود عمق وأبعاد في هذه اللوحة الفنية .

 التوازن: -

هناك توازن موجود في توزيع تلك األشكال واأللوان مما جعل عين المشاهد ال تحس باختالل وقد قام 
 . بتوزيعها بأريحية بحيث اليحس المشاهد لها بالملل

 الوحدة: -

إن العناصر المتعددة في العمل الفني تتعدد من خالل األسلوب الفني واألشكال الموجودة فيه، وهذه 
األخيرة هي مجموع خطوط وألوان، فقد وفق في إكتساب القيمة الجمالية لهاته العناصر للوحة مما جعلها 

 توافق في طريقة وضعها .فإذا رأينا أيضا األلوان مثال كان االنسجام والكال متماسكا، 

 الفراغ: -
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مليئة تقريبا بجسم الفتاة وديكور الخلفية فلم يترك بريدجمان مكانا إال ودون فيها شكال أو  اللوحة جاءت
 أشكاال معبرة، كما استغل بعض الفراغات لتبيين طبيعة البيئة التي تعيش فيها الفتاة .

 موضوع اللوحة: -3

 عالقة اللوحة بالعنوان -

ت اللوحة بعنوان فتاة شابة من تلمسان، وعنوان اللوحة يعبر بالفعل عن مضمون اللوحة حيث يصور جاء
 فتاة جزائرية تلمسانية جالسة على السطح بالزي التقليدي التلمساني .

 الوصف األولي لعناصر اللوحة )القراءة التعيينية( -

 ثانيا: بيئة اللوحة:

 ت فيه اللوحة:الوعاء التقني والتشكيلي الذي ورد -

تأثر بريدجمان في لوحاته عن الرسم اإلستشراقي بأستاذه جيروم، من خالل التركيز على النساء الشرقيات 
وألبستها التقليدية التي تلبسها مع الحلي  هذه اللوحة على المرأة الجزائرية التلمسانيةحيث سلط الضوء في 

ور وحلي فالمرأة تمثل مركز اإلهتمام األول ومركز التقليدية األصيلة الذي ترتديه بكل أنواعه من أسا
هذه اللوحة الفنية، كان فريدريك أرثر السيادة في اللوحة باعتبارها الموضوع الرئيسي وإن لم نقل الوحيد ل

بريدجمان رساما استشراقيا مشهورا في زمانه، لكن الكثيرين اليوم يعتبرونه منسيا إلى حد ما، مع أن 
 ام وتبيع جيدا في مزادات الفن العالمية .أعماله تظهر بانتظ

هناك من يقول إن السبب في أن اسمه أصبح غير متداول كثيرا اليوم هو أن ترويجه لنفسه أثناء حياته 
منع اآلخرين من االقتراب منه أو تناول فنه تناوال نقديا، ومنذ وفاته لم يظهر كتاب يؤرخ لسيرة حياته كما 

بيرة بتنظيم معرض ألعماله، وكان بريدجمان عاشقا كبيرا لبلدان وثقافات لم يقم أي من المتاحف الك
الشرق، وقد أخذته أسفاره الطويلة إلى المغرب والجزائر ومصر وسوريا وتركيا ليطلع على مظاهر الحياة 

 فيها وليصورها .

عي الفن العرب هو لم يكن رساما فحسب، بل كان أيضا شاعرا وأديبا ومؤلفا وعازفا موسيقيا، واهتم جام
على وجه الخصوص بفنه وفن غيره من رسامي اإلستشراق مرده في األساس كون الرسم اإلستشراقي هو 
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السجل البصري الوحيد اليوم عن حياة شعوب المنطقة في القرن التاسع عشر لكن هناك سببا آخر يتمثل 
رحالته جمع الرسام مالبس وأدوات في تقدير هؤالء الجامعيين لبراعة وإبداع بريدجمان بشكل خاص، أثناء 

فنية وتراثية ومعمارية زين بها منزله في باريس، لدرجة أن بيته صار مزارا للكثير من الفنانين، واهتمامه 
الشديد باألزياء واإلكسسوارات وأنماط الحياة اليومية في الجزائر خاصة يوفر سجال قيما عن بعض سمات 

 .1ح بلدان المنطقة على الغربالثقافة الجزائرية في مرحلة انفتا

 عالقة اللوحة بالفنان: -

يتسم أسلوب بريدجمان باإلعتماد على تقنية انطباعية في تفكيك اللون وتمثيل إنعكاس الضوء على أجزاء 
المشهد، مع المزواجة بين الموضوعات الواقعية واإلنطباعية فنجد عنده أعماال واقعية وأخرى إنطباعية 

حياة اليومية الجزائرية أو بورتريهات، ومايشد اإلنتباه في أعمال بريدجمان البراعة الفائقة تمثل مشاهد من ال
على عناصر المشهد وواقعية الشخصيات التي تبدو جد طبيعية في في المحاكاة ونقل إنعاكاسات الضوء 

شهد وتكسبه حركاتها ومالمحها ومالبسها وبيئتها وتضفي اللمسات اإلنطباعية جمالية وسحرا على الم
 قيمة فنية جمالية كبيرة باإلضافة إلى القيمة التوثيقية الهامة .

 التفسير والقراءة التحليلية )التضمينية/التأويلية(: -رابعا

إن اللوحة التي قمنا بتحليلها هي لوحة للرسام األمريكي فريدريك أرثر بريدجمان الذي كتب اسمه باللغة 
أسفل اللوحة ليثبت أن اللوحة ملكا له ويظهر لنا في اللوحة فتاة بالزي  اإلنجليزية على الجهة اليمنى في

فة إلى التقليدي التلمساني وأشكاال تحمل دالالت مختلفة ومعبرة عن اتجاهات ومشاعر الرسام باإلضا
ها تبرز هوية الفتاة وبيئتها من خالل عنوان اللوحة والرموز الثقافية التي وظفاألسلوب الذي ينتمي إليه، و 

فقد رسم بريدجمان الفتاة في بيئتها أين كالزي التقليدي وبعض المعالم التاريخية المرتبطة بمدينة تلمسان، 
يظهر ذلك من خالل الخلفية التي رسمها والتي بين فيها أنواع الشجر الذي تتميز به تلمسان، ومنحه 

 بريدجمان اللون األخضر والذي يدل على الخصوبة والنماء .

زياء أول مفتاح لشخصية األمة وأصدق دليل على ذلك أن العين ترى المالبس قبل أن تصغي تعتبر األ
 األذن إلى لغة األمة، وقبل أن يفهم العقل ثقافتها، ولقد أباح اإلسالم وطلب من المسلم أن يكون حسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صباحا 06:48، س20/11/2021يوم السبت  /http://topart2000.blogspot.com 16/09/2017لوحات عالمية:  -1
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باسهم بما من زينة وثياب، وعلى بني اإلنسان أن يهيئوا ل الهيئة كريم المظهر، متمتعا بما خلق هللا له
الحمد هلل الذي كساني ماأواري به :"  -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا يظهر نعمة هللا عليهم، 

اإلنسان من رأسه إلى قدميه، عورتي وأتجمل به في حياتي..."، قيل في الزي أنه كل ما يغطي جسم 
ما هو غطاء الرأس والعباءة ولباس األرجل "حذاء"، ومن المعروف أن لكل شعب وأشهر األزياء استخدا

  .1من شعوب المعمورة، وفي كل عصر من العصور زيا يتميز به فيقال هذا الزي قبائلي، شاوي، طارقي

تظهر الفتاة الشابة كبورتريه زاخر بالدالالت ابتداء من مالمح الوجه الطافحة بالعفة واألنوثة، وأيضا 
اللباس التقليدي التلمساني الذي يعتبر جزء اليتجزأ من تراث الجزائر مثل البلوزة والعبروق، متزينة بالحلي 

البلوزة هي عبارة عن جبة ذات أطراف طويلة تحتوي على أكمام قصيرة، كما الذهبية من أساور وأقراط، و 
، 2ال نباتية وهندسية مختلفةتضم زخارف متنوعة على مستوى الصدر والظهر واألكمام، عبارة عن أشك

وتحتفظ أغطية الشعر النسوية الحضرية في المناطق الشمالية غالبا بعمرة مخروطية الشكل من أصل 
قروسطي تسمى "شاشية" وتركب هذه األخيرة فوق شاشية مدببة أخرى ملفوفة بالجلد يغطيها المخمل 

حتفالية نساء كل من قسنطينة وعنابة المطروز، ويشترك في استعمال هذه العمرة اليومية منها واال
لكن ومستغانم ووهران وتلمسان والمدن القريبة من تلك األقطاب الثقافية إلى غاية بداية القرن العشرين، 

يبدو أنها استمرت في تلمسان حيث تتوج بشكل أساسي وأكيد زي الزفاف، وكذلك الطقم التقليدي للقفطان 
 .3رتدائه للعديد من السنينالذي تستمر المرأة المتزوجة في ا

في أعوام الثالثينات من القرن التاسع عشر، يعتبر المنظر الطبيعي من األنواع الفنية الرومانسية األساسية 
أي في الفترة التي أصبحت فيها الطبيعة بالذات مركز اهتمام الفنانين في بحثهم عن عالم الجمال، 

بيعي جميع الرومانسيين تقريبا، فكان له حضور أساسي في وسكينة الروح، وأبدى االهتمام بالمنظر الط
 .4إبداعهم كنوع فني مستقل، وكخلفية للوحات البورتريه، وكذلك في لوحات صور الحياة والبيئة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آفاق سينمائية، ، مجلة "-إتيان دينييه وفيلم حيزية نموذجا-الصورة الفنية للمرأة والزي النايلي بين السينما الجزائرية والفن التشكيلي "يمينة صالح.محمد خالدي:  - -1
 . 207ص (2021وهران،) 1دد، الع1المجلد 

 . 45صوفي فاطمة الزهراء: ص - -2

 . 108ص (2011)، المعرض منظم في إطار تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية، -تراث ثقافي حي للجزائر-الزي التقليدي -3

 . 236-235ص (دابالوطني للثقافة الفنون واآل الكويت، المجلس)ومانسي الفرنسيزينات بيطار: االستشراق في الفن الر  - -4
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الشاشية هي قبعة مستديرة أو مخروطية الشكل توضع على قمة الرأس وتثبت في أسفل العنق بواسطة 
رباط من الجلد أو نسيج ضيق قد إنتقلت إلى الجزائر من األندلس والمشرق، وقد كان يقوم بصنعها 

الذي يطبقه على القطيفة  السراج الذي يقطع بالمفرد األشكال الزخرفية على الورق المخصص للرسم
المبطنة بالجلد الرقيق، والذي يكسوه الديباج أو الساتان أو الدمشقي أو القطيفة وتطرز بالذهب أو الفضة، 

ى يثقل وزنها وتصبح صلبة، مما ألزم كما ترصعها المرأة الغنية بالجواهر أو الآلليء واألحجار الكريمة حت
ن الشاشية يلبس في الحفالت واألأعراس، وهذا اليمنع من وجود تبطينها من الداخل، وكان هذا النوع م

 شاشيات بسيطة تلبس داخل البيت .

م على شكل قصعة مصنوعة من القطيفة تسقط على األذنين، وغالبا 17ه/11كانت الشاشية في القرن 
ة ثروة ماتزين بقطع نقدية ذهبية أو فضية مثبتة على شكل دوائر متمركزة، وبعدد القطع يمكن معرف

م فأصبحت تغطي 18ه/12األهل، لقد قل اإلقبال على الشاشية من طرف المرأة الجزائرية مع القرن 
بالمحرمة وظلت تلبس من طرف الفتيات باسم آخر يعرف بالقنبات، ولم يقتصر استعمال الشاشية على 

توضع مائلة على  مدينة الجزائر، بل استعملت في تلمسان وقسنطينة وخاصة منها ذات الشكل المخروطي
 . 1الرأس

العبروق يشبه المحرمة يصنع من القماش المتكربش أبيض اللن أو ذات ألوان متعددة، وقد يكون من 
التول، تضعه المرأة على رأسها حيث تتدلى أطرافه على الظهر وتويه من األمام عند خروجها من المنزل، 

تعمال من طرف نساء الجزائر قبل مجئ وتضع فوقه حايكا من الصوف، وكان العبروق معروفا ومس
عن قطعة من الكتان األسود األتراك العثمانيين، وظل مستعمال أثناء االحتالل الفرنسي، فأصبح عبارة 

تعبيرا عن الحزن والحداد وقد عرف كذلك في تلمسان على شكل شريط طويل من الحرير الرقيق الشفاف، 
 . 2لحفالت أو يعلق في حافة الشاشية ويتدلى على الظهريثبت أسفل الشاشية ويلبس أيام األعراس وا

يظهر في اللوحة المسجد الكبير في تلمسان، وقد شيد هذا المسجد يوسف بن تاشفين المرابطي، أثناء 
 م،1135ميالدية، وأعاد بناءه ابنه علي بن يوسف سنة  1080هجرية/473بناءه لمدينة تاكرارة سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .78ص)الجزائر( 1العدد ،2مجلة آثار، المجلد،"المالبس النسوية الخاصة بالمرأة بمدينة الجزائر في العهد العثماني"شريفة طبان:  -1

 . 77-76ص المرجع نفسه: -2



92 
برلين -المانيا  /اسية واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسي    

حتى صارت تحفة معمارية رائعة أما القسم المهندسون والمعماريون مسحة فنية أندلسية وأدخل عليه 
الذي تم بناؤه فقد كان في عهد يغمراسن حيث أضاف له الجزء الشمالي من بيت الصالة، والقبة الثالث 

 . 1لعمارة األندلسية وزخرفتهاوالصحن والمئذنة، المتأثرة با

 خامسا: نتائج التحليل

لقد أحكم الفنان الموضوع وذلك بتوظيف عالمات مختلفة تتكامل مع بعضها البعض فالخطوط التي  -1
 تقاطعت لترسم األشكال والمساحات المملوءة باأللوان كلها اتحدت لتوحي لنا بنعومة عالم األنثى .

نم على إتقان بريدجمان لفنه، ويبعد تصور الناظر إلى رؤية المرأة هذه اللوحة على بساطتها ت -2
مصنمة بمعنى أنها كائن باعث ومحرك للغرائز من خالل النظر إلى مفاتن الجسد بل العكس كسكوبوفيليا 

صحيح، فجمال المرأة في هذه اللوحة يكمن في تمسكها بهويتها وأصالتها ليشعر الناظر بنوع من األنس 
 ن المرأة يظهر عليها اإلرتياح وهي بأتم أناقتها المستمدة من جمال بيئتها .واأللفة، أل

حرص بريدجمان على إبراز جمالية الزي التقليدي التلمساني في احتشامه وأناقته، حيث أراد بريدجمان  -3
وجه أن يعبر عن جمال مدينة تلمسان بجمال نسائها، ورخائها وحضارتها وإزدهارها الثقافي ظاهرا على 

 الفتاة التلمسانية .

إختار بريدجمان التصوير بالخارج وإبراز المظهر الخارجي كخلفية ألنه يميل نوعا ما إلى المدرسة  -4
اإلنطباعية )التأثيرية(، لذلك فقد جاء البورتريه بصورة موضوعية خالية من البهرجة والمبالغات الخيالية، 

 ر الشباب الغربي للهجرة واالستيطان في الشرق .والتي تعتبر غير مؤدجلة نسبيا بهدف استجرا

 (. On The Trace )لوحة على الشرفة  -4

 الوصف األولي: -1

 الجانب التقني -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مجلة جماليات،"-قراءة في المعطيات التاريخية والتصورات الحديثة للمعمار دراسة حالة المدينة العتيقة بتلمسان-التصميم المعماري في الجزائر"سفيان سكوم:  -1
 . 55-54ص( 2014، مستغانم)1العدد
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 . ماناسم الفنان: فريدريك أرثر بريدج

 . on the tarraceلوحة على الشرفة  عنوان اللوحة:

 ب.ت . تاريخ إنجاز اللوحة:

 ألوان زيتية على القماش . نوع الحامل والتقنية المستعملة:

 مستطيلة الشكل . الشكل اللوحة ومقياسها:

 

 الجانب التشكيلي: -2

 عدد األلوان ودرجة إنتشارها -
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لعديد من األلوان، فقد عرف كيفية التعامل مع األلوان وكيفية توظيفها ااستخدم بريدجمان في هذه اللوحة 
فاستخدم األلوان األساسية والثانوية ومنحها شكل رائع حسب الخصائص التي تمتاز بها من دافئة إلى 
باردة، خفيفة وثقيلة غامقة وفاتحة إذ نالحظ في اللوحة كثرة استعمال اللون األبيض بكل خصائصه في 

وتبيناته في الخلفية حتى أنه يمكن أن نجده في كل أرجاء اللوحة محاطا بالفتاة من كل جانب،  تدرجاته
وسروال الفتاة  أين استعمله بريدجمان في تلوين في تلوين السطح وأسطح البيوت المجاورة والسماء

ة التي وضعت ، والوسادله اللون األزرق في تلوين البحرا، إلى جانب استعمالفضفاض المنفوخ والمزركش
فوقها آلة العود وبعض المالبس المنشورة على حبل الغسيل التي تظهر من بعيد على أحد أسطح 

واستعمل اللون األخضر في تلوين النبتة المزينة للسطح على يسار الفتاة فاللون األخضر لون ، المنازل
، كما استعمل بريدجمان أيضا بارد ولون الطبيعة واألشجار يزرع في النفس الهدوء والراحة والطمأنينة

اللون البني بتدرجاته في تلوين الزربية التي تقف عليها الفتاة وألة العود كذلك، أما اللون األسود فيظهر 
على مستوى حواجب المرأة وشعرها كما أظهره في لون عيني الفتاة، تبدو في الخلفية من بعيد سيدتين 

البس مرتدية زي أحمر اللون، وأخرى بجانبها ترتدي الحايك، واقفتين على السطح تقوم إحداهن بنشر الم
واختار بريدجمان اللون األحمر للزهور، واللون الذهبي ألساور الفتاة الظاهرة في وسط اللوحة والتي 
ترتديها في يدها اليمنى، وفي يدها اليسرى تحمل مروحة من الريش تجمع بين اللون األسود والرمادي 

 ائرة .واألبيض على شكل د

 اإلطار: -

إطار عمودي أي مستطيلة الشكل ، وجاءت اللوحة في 1يعرف اإلطار بالحدود النهائية لمجال الصورة
موضوعة بشكل عمودي، ويعد األكثر موائمة لتصوير البورتريه أو المواضيع التي تعبر عن حركة تجري 

ف هذا الشكل كثيرا من التأطير ألن بشكل شاقولي مثل تسلق الجبل، أو السقوط من األعلى، والعين التأل
 . 2المشاهد سيضطر إلى مسح الصورة من األعلى إلى األسفل

 التأطير: -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 34ص)الجزائر( 1، العدد1المجلد مجلة االتصال والصحافة، كريمة غديري: االتصال عبر الصورة...مستويات القراءة ومدارج التحليل، - -1

 . 34المرجع نفسه: ص -2
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أحسن مساحة لها وأكثر  التأطير هو تحديد نهاية للمجال البصري والذي يجعل عناصر الصورة تبدو في
، يظهر لنا في اللوحة ثالثة شخصيات نسائية األولى بارزة بكل مالمحها 1توازنا داخل هذا اإلطار

وتفاصيلها والشخصيات األخرى برزوا في الخلفية دون تحديد مالمحهم بدقة، باإلضافة إلى الخلفية التي 
 لى إبراز زرقة البحر من بعيد .ركز فيها بريدجمان على إظهار أسطح المنازل باإلضافة إ

 التمثيل األيقوني والخطوط الرئيسية-

يمكن حصر أهم األيقونات التي جسدها بريدجمان في لوحته إلى فئتين، أوالهما األشكال اآلدمية والتي 
تتمثل في صورة فتاة جزائرية شابة بالزي التقليدي الجزائري العاصمي الواقفة على السطح، باإلضافة إلى 

شكال الجامدة والمتمثلة في األسطح الظاهرة للبيوت المجاورة الظاهرة كخلفية والبحر األزرق في خلفية األ
المختلفة برزت في اللوحة مجموعة اللوحة والسماء أعلى اللوحة، نتيجة تصوير هذه األشكال األيقونية 

يث تظهر في مختلف األشكال متنوعة من الخطوط المائلة واألفقية والعمودية والمنحنية والمستقيمة، ح
فنرى الخطوط المائلة والمنحنية في تشكيل ثنايا مالبس الفتاة الشابة، وفي بعض الظاهرة في اللوحة، 

انحناءات جدران أسطح البيوت، أما الخطوط المستقيمة األفقية فتبدو في خط األفق في خلفية اللوحة 
ريدجمان من استعمال الخطوط والمنكسرة في من جانب آخر أكثر بالذي يفصل بين السماء واألرض، 

صوير بعض األشكال الجامدة، إن بريدجمان نجده بأنه قد استخدم في رسمه للوحته العديد من الخطوط ت
والتي تتمثل في الخطوط المنحنية والمتموجة بصفة كبيرة وخطوط أخرى مستقيمة أين كونت لنا أشكال 

خطوط األكثر استعماال تنقسم بين المنحنية والمتموجة بصفة كبيرة مربعة كما هناك أشكال أخرى دائرية فال
ومستقيمة بصفة صغيرة أين نجد أن بريدجمان أكثر من الخطوط المنحنية لكي يعبر عن األنوثة التي 

 تتميز بها المرأة الجزائرية العاصمية .

 الملمس أو النسيج: -

 سطح المعا يناسب الضوء في اللوحة. ن من خاللهابريدجما إن اللوحة مرسومة باأللوان الزيتية، ليخلق

 التوازن: -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 34ه: صالمرجع نفس -1
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لقد نقل الرسام فريدريك أرثر بريدجمان للمشاهد اإلحساس بالتوازن واالستقرار في هاته اللوحة، فالمشاهد 
هنا يشعر باالتزان للعناصر التشكيلية، وذلك بتنظيمه لتلك العالقة التي تجمع بين الخط واللون بدرجاته 

 حة بريدجمان .في توزيعها، حيث نقول أنه وفق في توازنه في فضاء في لو 

 الوحدة: -

نجد أن بريدجمان في هذا العمل الفني قد وفق في الوصول إلى تحقيق هدف الوحدة، وهذا يجمع كل من 
الخط واللون واألشكال والملمس والتوازن لخلق وحدة فنية واحدة في هذا الفضاء الفني للوصول لمبتغى 

 موضوعه .

 الفراغ: -

بيرة في هذه اللوحة ألن معظمها مساحات لونية زادت في اإلنسجام لهذا اليمكن القول بأن هناك فراغات ك
 العمل، وهذا وإن دل يدل على تمكن الفنان في بناء اللوحة .

 موضوع اللوحة: -3

 :عالقة اللوحة بالعنوان -

إن عنوان اللوحة هو على السطح، وهو عنوان معبر عن اللوحة إذ يظهر حقا أن هناك امرأة جزائرية 
سها التقليدي العاصمي واقفة على السطح، ويظهر كخلفية جانب من المكان الذي تنتمي إليه كالبحر بلبا

للجيران وبجانبها ألة العود، ويظهر الفنان هنا العالقة الوطيدة والمتينة التي تجمع بين  واألسطح المجاورة
الحديث مع الجيران والجلوس  النساء واألسطح في الجزائر فهي ليست مكان لنشر المالبس فقط بل لتبادل

 مع النفس .

 الوصف األولي لعناصر اللوحة )القراءة التعيينية( -

في فضاء مفتوح وتحديدا على السطح بأحد بيوت الجزائر العاصمة تقف فتاة شابة بالزي التقليدي 
ممزوج الجزائري العاصمي على سجاد فاخر، ترتدي قميص من الحرير المطرز الفاخر باللون الوردي و 

وتحمل في يدها باللون البنفسجي، وسروال أبيض فضفاض مزركش بأشكال باللون األصفر والبنفسجي، 
الحمراء، أما على جانبها  اليسرى مروحة كبيرة الحجم، على جانبها األيسر تظهر شجرة مليئة بالورود
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ساكن البيوت األيسر توجد وسادتين موضوع فوق أحدهما ألة العود، وفي الخلفية تظهر أسطح م
الجزائرية، وكذلك تظهر فتاتين شابتين إحداهما تنشر المالبس على الحبل واألخرى تقف بجانبها، كما يهر 

 في اللوحة مشهد بعيد نسيبيا لزرقة البحر والسماء الصافية .

 ثانيا: بيئة اللوحة:

 الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة: -

ون رساما واقعيا و إنطباعيا فهو عندما يعالج صورة أو منظرا طبيعيا أو إن بريدجمان إختار أن يك
موضوعا روائيا فإن براعة فنه تظهر في اإلنسجام بين األلوان والضوء في جوها العام، وعليه لم يكن فنه 

، كان بريدجمان قد كتب عدة تحقيقات عن تجربته في الجزائر ونشرها في مجلتي بعيدا عن الجمهور
يك وهاربر األمريكيتين، وهو كان مفتونا بالديكور المغاربي الذي رآه في منازل الجزائريين األثرياء، أتالنت

وبعض لوحاته عن تلك البيوت تذكر بأجواء ألف ليلة، كما كتب بإسهاب عن التأثير الكالسيكي اإلغريقي 
يضا أشار إلى أن خاصة على المعمار المغاربي من خالل أشكال األعمدة واألبواب المقوسة، وأ

المعماريين العرب عدلوا وحسنوا ماوجدوه وأضافوا إليه الكثير من الحيوية الفنية عبر توظيف األنماط 
 . 1الهندسية التجريدية والعناصر الزخرفية

 عالقة اللوحة بالفنان: -

ن الجزائر عكس بريدجمان في لوحته صورة المرأة الجزائرية في الجزائر العاصمة حيث أظهر جزء كبير م
العاصمة في الخلفية، فقد شدت الجزائر دائما انتباه بريدجمان وأغوته بالترحال إليها، حيث كان معجبا 
بالبناء العمراني للعاصمة وتحديدا القصبة، لذا عاش فيها فترة وتتبع الحياة اليومية للعاصميين حيث 

العديد من اللوحات حول النساء تعرف عن كثب على الحياة اليومية للجزائريين، ونجح في تجسيد 
 الجزائريات والعادات والتقاليد الجزائرية .

 التفسير والقراءة التحليلية )التضمينية/التأويلية(: -رابعا

 إن اللوحة الفنية هي في الحقيقة صورة ثابتة جامدة لكن رسومات بريدجمان تظهر كوجوه ناطقة، ففي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 http://topart2000.blogspot.com، 16/09/2017لوحات عالمية:  -اصباح 06:48، س20/11/2021م السبت يو  -1
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لوحته على السطح أو على الشرفة يصور فيها امرأة عاصمية مرتدية الزي العاصمي التقليدي الفاتن، 
ويظهر معها جزءا من نبض المكان فتبدو المرأة واقفة على السطح وتنظر إلى الرسام نظرة واثقة وبجانبها 

لحياة بألوان لباسها الزاهية المعبرة عن حضارة آلة العود ليبرز أن المرأة الجزائرية هي امرأة مقبلة على ا
وثقافة البيئة التي تنتمي إليها، وتزيد آلة العود جماال إلى اللوحة لتعبر عن روح وذوق هذه المرأة، فهي 

ويعبر عن ليست مجرد ديكور جانبي يزين المكان، إنما عبارة عن رمز يحتوي جوهر المرأة الجزائرية 
 موسيقى .شغفها بالفن وتحديدا ال

اللوحة تقترب من أسلوب اإلنطباعية، وبهذا االختيار يؤكد بريدجمان على عشقه وسحره بالجمال الشرقي، 
وحتى الموضع في حد ذاته يشي بالمدلول نفسه، هو عشقه للعالم الشرقي العربي اإلسالمي دون غيره، 

و األلوان المختارة، مالمح جزائرية وذلك من خالل مكونات اللوحة جميعها دون استثناء، سواء األيقونات أ
 أصيلة، وأزياء جزائرية تقليدية، وحلي عتيقة .

الرسام من خالل هذه اللوحة أراد أن يطلعنا على عالم الجمال، فالفتاة العاصمية اليعني أنها تعيسة في 
لمالبس إلرضاء حياتها فهي ترتدي أبهى المالبس وأغلى الحلي وهذا مايبدو في اللوحة، فاالرتداء الجيد ل

الخيال الشخصي لكل فرد يؤثر على اإلنطباع الذي يراه اآلخرون، فاختيار المالبس هام، فهي تخبر 
اآلخرين بشيء من التفصيل عن ذوقنا الذي يعتبر جزءا متكامال من شخصيتنا، ومانرتديه يصور أفكارنا 

 الشخصية، فطراز المالبس يرسل برقية .

وصحن الدار تمنح المرأة فرصة للخروج من المنزل واستنشاق الهواء،  كانت الحدائق وشرفات السطح
ورغم أن هذه المناطق تعتبر من "الحرملك" إال أنهن كن يعتبرن بأمان من الرقابة فيها، وقد عملت هذه 

 .1المناطق كحاجز بينهن وبين العالم الخارجي

جاء به العثمانيون عند أصل فارسي  راكو نشأ من سترة الرجل المعروفة باسم الجباذولي )هو مناالك
دخولهم للجزائر عبارة عن سترة خاصة بالرجال فقط، تلبس من طرف األغنياء وحكام المدينة(، يعتبر 
أيضا تطورا للغليلة التي كانت موجودة سابقا، بحيث يمكننا مالحظة التشابة الكبير بينهما، كما يعد 

 ي، والزال يستعمل حتى وقتنا الحالي ويصنع خاصة منالعنصر األساسي في اللباس التقليدي العاصم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 31ون: صلين ثورنت- -1
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 .1قماش القطيفة ويطرز كليا بمختلف التقنيات

يصنع السروال النسوي في الغالب من األقمشة الحريرية أو القطنية ذات الرسومات الزهرية، ويشد على 
، ويعتبر السروال عادة قطعة حميمية "تكة" الخصر بواسطة حبل يمرر في لسان خصر السروال يدعى

ي، كانت نساء العاصمة وال تزال من بين الحضريات الوحيدات اللواتي عرفن من قطع الزي التقليدي النسو 
كيف يكيفن سروال االستعمال اليومي مع سروال األفراح والرسميات الذي يلبس مرفوقا بفوطة مالئمة 

ومع اختفاء الفوطة المقلمة قبل نهاية القرن التاسع عشر، إزداد طول ويكشف عن جزء من الساقين، 
مثل سروال الشلقة الطولي لنسوي العاصمي ليصل إلى الكاحل، كما تشهد على ذلك تنويعاته السروال ا

 .2والمشقوق على طول طرفي الساقين، وكالهما ينتميان إلى األلبسة االحتفالية لنساء العاصمة

هتة باتتمركز في أعلى اللوحة خصوصا الجهة اليسرى في أعلى اللوحة وذات ألوان كما نالحظ أن السماء 
يض واألزراق الباهت بنسبة قليلة، فجمال الجزائر وماتملكه من تاريخ ثقافي عريق ألهم العيد من من األب

الفنانين حول العالم خاصة أن الحياة اليومية الجزائرية في الماضي كانت تعبر عن تراث سكانها وهويتهم، 
ربية )السجاد( الذي يظهر في اللوحة ومن بين عناصر الفخامة في المجتمع الجزائري العاصمي وقتها الز 

واقفة عليه الفتاة فهو يعد من مظاهر الثراء واألناقة، وليس مجرد مفروشات تحمل بعض الزخارف، فقد 
 الحظ بريدجمان قيمة السجاد ومهنة صناعته لذلك ركز عليه في اللوحة بكل تفاصيله .

 خامسا: نتائج التحليل

تي اتبعناها للتحليل لوحة الفنان فريدريك أرثر بريدجمان فقد توصلنا من خالل خطوات التحليل السابقة ال
 إلى النتائج التالية:

ل اللوحة هي امتداد لفن التصوير الشخصي )البورتريه(، والذوق الشرقي يبدو صارخا سواء من خال -1
 ة من حيث الزي .خالل الدقة في رسم التفاصيل المتعلقة بالمرأة العاصميإختيار األلوان الجذابة أو من 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة أبي بكر بلقايد، كلية اآلداب  رسالة لنيل شهادة الماجستير،، -من خالل بعض النماذج-الجزائر: اللباس التقليدي للعروس في صوفي فاطمة الزهراء -1
 .19، ص2003والعلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، قسم الثقافة الشعبية، تلمسان، 

 . 76،  ص2011، تلمسان، -تراث ثقافي حي للجزائر -الزي التقليدي  -2
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ن للوحة أثناء النهار، إذ يدل على ذلك النور الذي يغمر السماء والمكان رغم أنه كانت فترة رسم الفنا -2
 ليس شديد القوة، فالفنان استعمل تدرجات األبيض المائلة للقتامة .

لقد أتقن بريدجمان تصوير مزايا الحضارة كما سماها وتجسيدها في مالمح الفتاة الجزائرية العاصمية  -3
وجمالية المكان واللباس وآلة العود كقرائن دالة على روحها الجميلة والنبيلة، ولباسها، وأرفق الزهور 

ونظرتها الثاقبة المعبرة عن ذكائها، أيضا ركز على دقة التصميم في الخياطة فيما يتعلق بالمالبس 
 وماهي في األصل إال امتداد لجمالية هندسة المعمار وقتها .

ية في هذه اللوحة نابع من التاريخ الحافل باألحداث للجزائر منذ إن رمزية المرأة الجزائرية العاصم -4
القدم وإلى حد اآلن، فالمرأة هي قلب المجتمع النابض اليمكن حصرها في دالة اجتماعية واحدة بل هي 
جزء من حلقة ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية محركة ألحداث البلد ومعبرة عن أصالته وإنجازاته ولو 

 ك في أبسط صورة لها أال وهي اللباس التقليدي وحركتها اليومية في المنزل .كان ذل

يجد الناظر إلى لوحة بريدجمان متعة بصرية التقاوم من حيث جمال المناظر الطبيعية وهندسة  -5
 المعمار وجمال الشخصية وألفة المكان.

 (. The Card Playersلوحة العبات الورق ) -5

 الوصف األولي: -1

 الجانب التقني -أ

 اسم الفنان: فريدريك أرثر بريدجمان

 The Card Playersالعبات الورق  عنوان اللوحة:

 ب.ت .تاريخ إنجاز اللوحة:

 ألوان زيتية على القماش . نوع الحامل والتقنية المستعملة:

 مستطيلة الشكل . الشكل اللوحة ومقياسها:
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 الجانب التشكيلي: -2

 تشارهاعدد األلوان ودرجة إن -

وظف بريدجمان في هذا الفضاء الفني مجموعة كبيرة من األلوان مايدل على صفاء واتساع ماتحمله 
اللوحة، بحيث مزج ألوانه من زخم، فنجد اللون األبيض، واللون األحمر، واألخضر، والفضي، والبرتقالي، 

مل الفني نتج عنها مجموعة والبني، واألصفر، واألسود، فكل هذه األلوان وظفها بريدجمان في هذا الع
ون األحمر، واألخضر، والبرتقالي، إال أن اللون الغالب مجموعة من التكامالت، حيث نجد التكامل في الل

في اللوحة هو اللون األبيض واألخضر، فقد استعمل اللون األبيض في تلوين أرضية وأزياء الفتيات، 
ب وتحديدا شجرة الصبار، أما اللون الفضي فقد واستعمل اللون األخضر في تلوين النباتات واألعشا

استعمله في تلوين األرجيلة وإبريق الشاي والكؤوس الفضية، والحلي الفضية الت ترتديها الفتيات في 
 اللوحة، أما اللون البني فاستعمله في تلوين جذع الشجرة ونعل أحد الفتيات في اللوحة .

 اإلطار: -

الشكل بوضعية أفقية، تضم أربع رؤوس لفتيات جزائريات بالزي التقليدي  الصورة محدودة فيزيائيا مستطيل
 مع خلفية لمنظر طبيعي ألشجار خضراء مثمرة .الجزائري النايلي، يلعبن الورق في فضاء خارجي، 

 التأطير: -
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ق يظهر لنا في المجال المرئي المقدم، في وسط اللوحة أربع فتيات جزائريات بالزي النايلي يلعبن الور 
 بكامل زينتهن بجانبهن صينية بها إبريق شاي ومحاطين بأشجار النخيل والصبار .

 التمثيل األيقوني والخطوط الرئيسية-

استعمل بريدجمان مجموعة من األشكال والخطوط في بناء عمله الفني تقوم على بيان حركة الخط بحيث 
مجموعة من األشكال المتمثلة في: تتشكل لديه مساحة اللوحة، وقد وظف بريدجمان في فضاء خارجي 

وأربع نسوة، وطاولة صغيرة، وشيشة، وإبريق شاي وفناجين شاي، وأشجار، إبريق يغلي على نار زرابي، 
من الحطب، وصينية، وهذه األشكال كلها مرتبطة بالموضوع الذي أراد بريدجمان تقديمه، كما وظف 

مودية والمائلة، والمنحنية إلبراز أجسام ط العبريدجمان مجموعة من الخطوط حيث استخدم الخطو 
 الشخصيات وتشكيل عدة أشكال هندسية كالدائرة والمربعات .

 الملمس أو النسيج: -

ومنه الملمس يكون في سطح اللوحة يمكن إدراكه إما بالعين فيكون إنفعالي والثاني باليد فيكون حسي، 
نظرة اللوحة، ونحن نعلم أن اللوحة التي بين أيدينا نقول أن المادة المستخدمة تلعب دورا كبيرا في إعطاء 

سطحا المعا يسطع الضوء عليه في اللوحة وهذا مايحسه مرسومة باأللوان الزيتية، وتعطي هذه األخيرة 
المتلقي، ومنه نجد أن األلوان الزيتية تترك لنا ملمسا خشن، وذلك لما تنتجه ضربات الفرشاة أيضا، ونجد 

 لنسبة للمس الثاني وهو االنفعالي وهذا الوجود عمق وأبعاد متناسبة في هذا العمل .الملمس خشن أيضا با

 التوازن: -

إن التوازن للعناصر التشكيلية لعب دورا هاما في تقسيم وجمال اللوحة، ففي هذه اللوحة كان بريدجمان 
 موفقا في التوزيع المتوازن لأللوان والضوء والظل .

 الوحدة: -

لمتطلبات األساسية وأهم المبادئ في إنجاح العمل الفني، بحيث أن العمل الفني اليكتسب إن الوحدة من ا
قيمة جمالية بدون وحدة والتي تكون في نفس الوقت مرتبطة باألشكال األخرى، وعند مشاهدتنا للوحة 

 نالحظ أن بريدجمان قام بتوزيع عناصره التشكيلية توزيعا محكما .
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 الفراغ: -

بريدجمان أنه في توزيعه لعناصره التشكيلية في هذا الفضاء نتجت له فراغات زادت هذا نالحظ في لوحة 
 العمل جماال ورونقا كان لها دور فاصل في تنظيم عناصر اللوحة داخل هذا الفضاء .

 موضوع اللوحة: -3

 :عالقة اللوحة بالعنوان -

ن مضمون اللوحة حيث تظهر لوحة إن عنوان اللوحة هو العبات الورق، وهو عنوان معبر عن اللوحة ع
 بريدجمان أربع فتيات يلعبن الورق في وسط الطبيعة مرتديات الزي النايلي الجزائري التقليدي .

 الوصف األولي لعناصر اللوحة )القراءة التعيينية( -

عن ألربع فتيات بالزي التقليدي الجزائري النايلي يجلسن على شكل دائرة ويضتعرض اللوحة مشهد خارجي 
األولى ترتدي الزي النايلي التقليدي لونه أبيض وتنظر إلى الورق، في الوسط طاولة صغيرة عليها ورق، 

وترتدي حلي فضية، ترتدي قالدة فضية، وأساور فضية على يديها وخلخال، سمراء البشرة، بجانبها نعل 
يلي التقليدي وكذلك الفتاة ترتدي الزي النافضي، وتجلس بجانبها فتاة ترتدي نفس الزي، وفتاة ثالثة  

الرابعة، حيث تظهر فتاتين من جهة الوجه، وفتاتين من جهة الظهر، ويلعبن لعبة الورق في الخارج وسط 
منظر طبيعي محاطين بأعشاب ونباتات وأشجار ويضعن إبريق على النار، وبجانبهن صينية بها أرجيلة 

 وإبريق شاي وكؤوس ويجلسن على زرابي .

 اللوحة:ثانيا: بيئة 

 الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة: -

إن بريدجمان إختار أن يكون رساما واقعيا و إنطباعيا فهو عندما يعالج صورة أو منظرا طبيعيا أو 
موضوعا روائيا فإن براعة فنه تظهر في اإلنسجام بين األلوان والضوء في جوها العام، وعليه لم يكن فنه 

 .وربعيدا عن الجمه

 عالقة اللوحة بالفنان: -
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إن بريدجمان في كثير من لوحاته وعلى رأسها هذه اللوحة تفوق في تطبيق القواعد األساسية للمدرسة 
اإلنطباعية التي تهتم بنقل إنعكاس الضوء على األشكال واألشياء في المناظر الطبيعية األشخاص، 

ه المبهرة في تجسيد اإلنارة والضوء في المشهد وإنطباعها على عين المشاهد، ليذكرنا عن طريق تقنيت
بأبرز أقوال اإلنطباعيين بأنهم اليرون األشياء في حد ذاتها، وإنما يرون اإلنارة التي تظهر بها األشياء، 

 وهو األمر الذي جسدته هذه اللوحة ببراعة فائقة .

 التفسير والقراءة التحليلية )التضمينية/التأويلية(: -رابعا

التي تتناول النشاطات اليومية ووسائل الترفيه وتحديدا العبات الورق واحدة من أشهر لوحات  تعد لوحة
األلعاب حيث تجتمع أربع فتيات شابات وأنيقات خارج البيت للعب الورق، ويظهر بجانبهن صينية الشاي 

ظهر في هذه اللوحة تأثر ويويرتدين األلبسة الفاخرة التقليدية، لقد كان بريدجمان مفتونا بالنساء الشرقيات 
كما نالحظ تركيزه على الجانب اإلنساني، تمثل فترة أوائل الثمانينات من بريدجمان بالمدرسة اإلنطباعية 

م قدم بريدجمان عرضا ألكثر من ثالثمائة 1881القرن التاسع عشر فترة ذروة نجاح بريدجمان، ففي عام 
في نيويورك، كانت أغلبها عبارة عن  the American Art Galleryعمل في معرض الفنون األمريكية 

يذكرنا عنوان هذه اللوحة بلوحة ، 1وقد أجمع النقاد على تميزهااسكتشات )لكنها لم تكن معروضة للبيع(، 
، وتندرج لوحة بوشود Etienne Bouchaudأخرى بعنوان العبو الورق للرسام الفرنسي إيتيان بوشود 

أربعة شبان بمالبس رثة توحي بالفقر يجلسون في حلقة حول طاولة  بوضوح تحت المذهب الواقعي تظهر
منشغلين باللعب بالورق، الحركات والمالمح الوجهية وموضعة النماذج تنبض بالواقعية وإعتمد الرسام على 
تكوين حديث وكأنه إلتقط بعدسة الكاميرا حيث يظهر مقطع فقط من إحدى الشخصيات التي تظهر من 

األمامي للوحة، وأما التقنية فهي أشبه بالتقنية اإلنطباعية تعتمد على بقع متجاورة من دير في المخطط 
األلوان تعكس تأثيرات الضوء في هذا المشهد الداخلي المعتم نوعا ما وتكسب اللوحة جمالية الفن 

رق كما الحديث، وتوثق اللوحة للحظة من الحياة اليومية لشباب جزائري بسيط وفقير يلهو باللعب بالو 
تحمل مجموعة من الرسائل يستطيع المتلقي استنباطها، ومن بينها الترويح عن النفس لنسيان أعباء 

 الحياة، أو إغتنام لحظات للتسلية رغم هموم الحياة أو إنشغال الشباب عن الذكر بالقمار أو اللهو أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- jennifer tumsuden: the lure of the exotic-an examination of john singer sargent's orientalist mode-, master of liberal arts 
in extension studies, history of art and architecture, harvard university, 2016. p36-37 . 
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البطالة أو اإلنحراف وما إلى ذلك، ومن الطبيعي أن يتساءل المتلقي عن الرسالة التي أراد الرسام الفرنسي 
 .1إيصالها للجمهور وتوجهه

اهلية، كما الملحفة هي تسمية قديمة جدا، أطلقها عرب الجتظهر الفتيات في اللوحة وهن يرتدين الملحفة و 
وعندما طرد األندلسيون  ،2أخرى، والملحفة مفرد مالحف وهي أنواع، منها اإلزار والبردسموا عدة ألبسة 

من إسبانيا قدموا إلى الجزائر وجلبوا معهم الملحفة ليعاد لبسها من جديد، وهي عبارة عن نوع من اإلزار 
و تسعة أذرع، تلبس المرأة الملحفة فوق القميص عريضة بمقدار ثالثة أذرع تقريبا وطويلة بحوالي ثمانية أ

يشد طرفاها العلويان الموضوعان على الكتفين بواسطة لتغطي شفافيته، بحيث توضع على الظهر و 
  .3إيزيمين الذين يكونان عادة من الفضة

و الملحفة ذات األخراص، يسمى المشمال ذو المشابك الخاص بالزي النسوي غالبا الملحفة أو لحاف، وه
بخرصين أو إبزيمين على ينتمي إلى أسرة المشاميل العتيقة لحوض المتوسط التي تثبت على الكتفين 

طريقة مشمال دوريان الذي سبق الزي اإليوني في بالد اإلغريق، وشكل هذا النسيج الصوفي الذي يبلغ 
نزل مثلث القماش نحو طوله حوالي ثمانية أمتار لم يتغير منذ ثالث ألفيات تقريبا، يطوى على اثنين وي

الخارج على مستوى ثلثه العلوي، ثم يربط بشكل متناظر بخرصين يوضعان على علو الكتف، ويثبت 
على طوله أن يخاط الطرف الجانبي المفتوح بحزام يشد على الخصر، ويمكن أيضا ألسباب عملية، 

المنطقة المغاربية برمتها، ويزين  لقد امتد النموذج األعلى العتيق ليشمل تقاليدالكامل أو على جزء منه، 
بخرصين مثلثين أو مستدرين متنوعي األساليب واألحجام المواد، يلبس فوق الثياب المخاطة مثل 
القمصان الطويلة أو الفساتين أو السترات المطرزة، وعندما يسترسل فوق قميص بأكمام منفرجة 

هرت في أول مصنف نقوش تصف أزياء العالم فضفاضة، فإنه يميز الزي التقليدي"لنساء تلمسان" كما ظو 
تحت عنوان  Cesare Vecellioم برسوم الفنان البندقي سيزاري فيتشيليو 1590الذي صدر في العام 

De gli habiti antichi e moderni di diverse parti del mondo  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 81-80ص بن عيسى: سارة -1

 . 95ص(1981 ع،لنشر والتوزيالمؤسسة الوطنية ل لبنان،، 1)طليواضح الصمد: الحرف والصناعات عند العرب في العصر الجاه - -2

 . 22: صصوفي  فاطمة الزهراء -3
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في وقتنا الحاضر، يدخل اللحاف أو الملحفة المصنوعة من القطن األسود المزين بشرائط مزركشة بألوان 
أيضا زاهية في تشكيل الزي التقليدي الشاوي لنساء باتنة وخنشلة ومجمل مناطق األوراس، ويبقى اللحاف 

ميمون وكذلك في واد سوف وورقلة حيث يلبس مع فستان مستعمال في الجنوب في منطقة غرداية وتي
 .1مزركش تكون أكمامه ظاهرة كليةو قصير أبيضأ 

كان تصوير الشرق في اللوحات الفنية األوروبية والصور من قبل الفنانين األوروبيين من القرن التاسع 
مليء بالحريم والراقصات  عشر إلى غاية القرن العشرين يتم باعتبار العالم العربي مكانا غريبا وغامضا

والصحاري، والتي تعكس تاريخا طويال من األوهام اإلستشراقية التي استمرت لتتخلل الثقافة الشعبية 
المعاصرة، ويرى أغلب هؤالء الرسامين المستشرقين الذين اختاروا أو كلفوا بمعالجة المواضيع الطبيعية أو 

الفني في اللوحات التشكيلية ليس هو حتما نقل الطبيعة كما مظاهر الحياة االجتماعية السائدة أن الجمال 
هي بكل صدق وأمان، وإنما الجمال كما يراه الفنان التشكيلي ويتصرف فيه بخياله، ومن أهم عوامل جذب 
الفنانين لتصوير الشرق هو عالقة التناغم واالتساق بين اإلنسان الشرقي والطبيعة لذلك نرى أن فن 

شرقي قد استحوذ على اهتمام مجمل الفنانين الذين زاروا الشرق في بداية الثالثينات، المنظر الطبيعي ال
فالمنظر الطبيعي الشرقي الذي لم تمسه بعد الحضارة الصناعية بقي محتفظا بهيئته الطبيعة الخام مما 

 . 2جعل الفنانين الرومانسيين يلجؤون غليه بوصفه مصدر إلهام حي

ة لتقدم للمشاهد بعدا سوسيولوجيا داخل فضاء اللوحة الفنية، ماينبثق عنه تصور الرنجيلة داخل اللوح
تخمينات عدة للمتلقي على خلفية توظيف هذا العنصر، وهو مايجسد المرأة كأيقونة لها تأثيرها على الفكر 

اج الفني إن المتتبع لمسار اإلنتالعربي مما له الشأن في إعطاء فكرة أسطورية إغوائية عن المرأة الشرقية، 
االستشراقي خاصة في مجال اللوحة التصويرية سرعان ماسيشكك في مختلف الرسائل واإليحاءات 
البصرية، بحيث تخلو جل األعمال الفنية االستشراقية من حقيقتها وواقعية تجسد المشهد الحقيقي، في بعد 

 . 3تام عن نقل صورة الواقع بكل شفافية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 32، صo.w،2011: -تراث ثقافي حي للجزائر-الزي التقليدي  -1

 . 112-111مريم قرارية: ص -2

 .485ص (2021)، 02، العدد07، مجلة النص، المجلد"-من االستشراق إلى االستشراق الجنسي-سيميولوجيا االستشراق الفني بالجزائر"حمزة تريكي:  -3
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كان لباس المرأة الجزائرية يتضمن العديد من الحلي والمجوهرات، ويؤكد الكاتب اإلسباني " مار مول" في 
م " كانت المرأة تضع أقراطا في أذنيها على شكل نصف دائرة 1667فريقيا في سنة كتابه الوصف العام إل

من الذهب أو الفضة، وكانت ترتدي حزاما من الحجارة الكريمة، األقراط كانت توصل بأعلى الرأس بخيط 
 من الحرير، وهذا كي اليؤثر عقل القرط على أذن المرأة، عند خروج النساء من بيوتهن يرتدين أساور

ن يرتدين أيضا حلقات في كبيرة من الذهب أو الفضة، ويضعن سوارا واحدا في كل معصم، كما كا
أما هايدو الذي زار الجزائر في السنوات األولى للقرن السابع عشر، وصف لباس نساء الجزائر أرجلهن"، 

توضع في األصابع،  من الحجارة الكريمة، وأقراط وحلقاتوصفا دقيقا، فذكر أن المرأة كانت ترتدي عقودا 
كانت المرأة  Laugier de tassyالمعاصم فتوضع أساور رفيعة من الذهب أو الفضة، وحسب أما في 

الجزائرية تضع على رأسها عند الخروج " صرمة" من الذهب أو الفضة، أساور تغطي سواعدها، وخالخل 
 ارة الكريمة .تزين كاحليها، وكانت أصابعها مزينة بالخواتم المرصعة بالماس والحج

كانت نساء مدينة الجزائر تضع أغلى الحلي، فكان الرأس يزين بعمرة من الذهب أو الفضة مرخمة بشكل 
مخروطي أو نصف كروي، وأحيانا مرصع بحجارة كريمة، ومحاط بزوج أو أكثر من صفوف قطع صغيرة 

غطي جزءا من الجبهة، وحينما تريد أن تتزين تضع فوق الشاشية وشاح يسمى "عصيصبة" يمن الذهب، 
ومعقودة من الخلف، ويثبت فوقه " الزريرف "، ولما تضع الصرمة الذهبية أو الفضية تثبتها بواسطة 
شريط من قماش الكريب الملون بينما تضع المرأة الغنية خاصة أثناء األفراح والحفالت، شاشية مستديرة 

ثيف بزخارف ذهبية، كما تزين البعض منها من الديباج أو من الساتان، أو من الدمشقي مطرزة بشكل ك
بأحجار كريمة، وآللئ واستبدلت الشريط القماشي منذ القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر ميالدي، 

 بشريط مصمم من الذهب مرصع باألحجار، والماس، والزمرد، وأصبح يسمى عصابة أو التاج .

ائر عن الشاشية وعوضتها بالصرمة التي اليجب أن في نفس الفترة تخلت النساء المتزوجات لمدينة الجز 
، وتضع المرأة أقراط تكون عند بعضهن كبيرة تصل إلى مستوى الكتفين وثقيلة ترتديها الفتيات العازبات

غ، وعند بعضهن حلقة عريضة جدا، زينا 500إلى درجة أنها تمدد ثقب األذن ويصل وزنها إلى حوالي 
 .1كريمة وتسمى "ضرسة" أما المتدلية منها فتسمى "مناقش"طرفاها بزخارف مذهبة أو أحجار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 131-128حنفي: صعائشة  -1
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 خامسا: نتائج التحليل

لقد إختار الفنان التصوير بالخارج ألنه يميل إلى المدرسة اإلنطباعية )التأثيرية( فهو يهوا ويحب  -1
 الرسم في الهواء الطلق ليلتقط تغيرات أشعة الشمس طوال النهار أي منذ أول بزوغ للضوء حتى الظالم .

حملها اللوحة تركز على البعد االجتماعي والثقافي، فبريدجمان من خالل إن الرسالة األساسية التي ت -2
هذه اللوحة أراد أن يعيد تركيب جانب من جوانب المجتمع الصحراوي الجزائري، أين تظهر الفتيات 
بطالتهن الرئيسيات، ففي اللوحة إشارة إلى قيم اجتماعية وثقافية معينة تخص المجتمع الجزائري في فترة 

 .معينة 

التي تحدد اإلطار لقد إعتنى بريدجمان برسم ثياب الفتيات وتنوعها مستخدما مدلوالتها السيميولوجية  -3
الجيوتاريخي لموضوع اللوحة إضافة إلى المكانة االجتماعية التي تحتلها الشخصيات، كما أن مدلوالت 

 ه .الثياب قد تكون أعمق من ذلك إذ أنها قد تشير أيضا إلى المجتمع وثقافت

قدمت اللوحة بعض األمور التي العالقة لها بالمرأة الجزائرية وحرمتها وهي بمثابة تشويه لسمعتها  -4
 .ويتمثل في النرجيلة 

 . ( Silence Of The Nightلوحة صمت الليل ) -6

 الوصف األولي: -1

 الجانب التقني -أ

 اسم الفنان: فريدريك أرثر بريدجمان

 Silence of the nightليل لوحة صمت ال عنوان اللوحة:

 ب.ت. تاريخ إنجاز اللوحة:

 ألوان زيتية على القماش نوع الحامل والتقنية المستعملة:

 مستطيلة الشكل . الشكل اللوحة ومقياسها:
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 الجانب التشكيلي: -2

 عدد األلوان ودرجة إنتشارها -

فاستخدم مع األلوان وكيفية توظيفها تعتبر لوحة بريدجمان لوحة غنية باأللوان، فقد عرف كيفية التعامل 
بصفة كبيرة إلثراء الجو العام والتفاصيل في المشهد، فاألرضية الرخامية لونها أبيض اللون األبيض 

ونجد جلد أسد على األرضية بلون بني غامق فاللون البني هو لون األرض الخصبة والمتفاعلة ،  ناصع
ات على األرائك خضراء فاتحة ومتكئات على وسائد زرقاء، تعرض اللوحة أربع نساء مستلقيمع اإلنسان، 

المرأة األولى على يسار اللوحة ترتدي زي أبيض وتضع يدها على ركبتها اليسرى، وتتكأ بيدها اليمنى 
على الوسادة، وبجانبها فتاة تعزف على آلة العود وترتدي زي بنفسجي وأساور ذهبية وخالخل في قدميها، 

لقية على بطنها ترتدي مالبس شفافة بلون أزرق فاتح، وبني فاتح وشعرها بني ببشرة وبجانبها إمرأة مست
بيضاء فاتحة، وعلى يمين اللوحة إمرأة ترتدي مالبس بيضاء فاتحة وشفافة وتضع يدها على رأسها 
وترتدي حلي ذهبية منها قالدة ذهبية وأساور ذهبية على يديها، وبجانبها آلة العود بلون بني غامق، 

وتطل الغرفة على منظر خارجي أماهها طاولة بنية اللون عليها سينيوة نحاسية مملوءة على الفاكهة، و 
بديع يجمع بين اللون األبيض للمساكن، والجبال البعيدة وشجرة كبيرة بين اللون األخضر والبني كخلفية 

 افة بلون أخضر فاتح .للوحة، والشرفة بلون أخضر مزخرفة على الطراز الجزائري العثماني وستائر شف
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 :اإلطار -

إطار مستطيل الحجم بوضعية أفقية، تضم أربع شخصيات نسائية مع خلفية اللوحة محدودة فيزيائيا ب
 لمنظر بديع للجزائر العاصمة .

 التأطير: -

يظهر لنا في المجال المرئي المقدم أربع نسوة صافنات ينظرن إلى مكان غير محدد ويستمعن إلى عزف 
 على ألة العود .إحداهن 

 :التمثيل األيقوني والخطوط الرئيسية-

استعمل بريدجمان في لوحة صمت الليل مجموعة من األشكال، فكل شكل في هذا الفضاء له فضاء 
متكامل، باعتبار أن الشكل هو بيان حركة الخط ويأخذ مساحة، والمساحة لها طول وعرض وليس لها 

، فالخطوط المتنوعة تمثل مجموعة من 1لخارجية ألي حجمعمق، وهي محاطة بخطوط تحدد الخطوط ا
واألفقية والمتموجة األشكال، ففي هذه اللوحة نجد أن بريدجمان وظف مجموعة من الخطوط العمودية 

ذ، وأقواس، ودوائر مثل السينيوة والخلخال، والخطوط األفقية في والمنحنية، وأشكال مربعات في النواف
 عمدة، والخطوط المنحنية المجسدة في تفاصيل مالبس النساء .الشرفة والعمودية في األ

 الملمس أو النسيج: -

الملمس يكون في سطح اللوحة يمكن إدراكه إما بالعين فيكون إنفعالي والثاني باليد فيكون حسي، ومنه 
ي بين أيدينا نقول أن المادة المستخدمة تلعب دورا كبيرا في إعطاء نظرة اللوحة، ونحن نعلم بأن اللوحة الت

مرسومة باأللوان الزيتية، وتعطي هذه األخيرة وتكون لنا سطحا المعا يسطع الضوء عليه في اللوحة وهذا 
مايحسه المشاهد، ومنه نجد أن األلوان الزيتية تترك لنا ملمسا خشن، وذلك لما تنتجه ضربات الفرشاة 

جد الملمس خشن أيضا للمس الثاني وهو أيضا، ونحن نعلم بأن اإلنطباعية عبارة عن ضربات فرشاة، ون
 اإلنفعالي، وهذا الوجود عمق أبعاد متناسبة في هذا العمل .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46ص( 2006تب الحديث للنشر والتوزيع، عالم الك )خليل محمد الكوفي: مهارات في الفنون التشكيلية، - -1
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 التوازن: -

جمان إن التوازن للعناصر التشكيلية لعب دورا هاما في تقسيم وجمال اللوحة، ففي هذه اللوحة كان بريد
 موفقا في التوزيع المتوازن لأللوان والضوء والظل .

 الوحدة: -

إن الوحدة من المتطلبات األساسية وأهم المبادئ في إنجاح العمل الفني، بحيث أن العمل الفني اليكسب 
فالوحدة تتحدد في وحدة قيمة جمالية بدون وحدة والتي تكون في نفس الوقت مرتبطة باألشكال األخرى، 

والفكرة أو الهدف من الصورة أو اللوحة، ووحدة الشكل هو االنسجام المناسب للخط والكتلة فضال الشكل 
 الصورة واللون، وهذا مايمكن أن نالحظه من خالل هذه اللوحة .

 الفراغ: -

 اللوحة جاءت مليئة تقريبا فلم يترك بريدجمان مكانا إال ودون فيه شكال أو أشكاال معبرة.

 موضوع اللوحة: -3

 : عالقة اللوحة بالعنوان -

وعن العنوان الذي اختاره بريدجمان هو صمت الليل، وهو عنوان معبر حق التعبير عن ماتبديه اللوحة 
ماهو موجود في اللوحة الفنية بحيث تظهر أربع نسوة مستلقيات في جو مسائي هادئ، وقد جمع 

تداد لجمال المدينة التي أبرز جزءا منها ف بريدجمان بين جمال الداخل والخارج وكأن جمال النسوة هو ام
لوحته، كما أظهر اللباس التقليدي الجزائري والحلي التقليدية مثل الخلخال، أما المكان فيظهر كمساحة 

 .مفتوحة حيث الشرفة تطل على منظر بديع للجزائر العاصمة 

 الوصف األولي لعناصر اللوحة )القراءة التعيينية( -

لتصورات اإلعتيادية للحريم مثل الغرفة المملوءة باألشياء الشرقية مثل اللباس تعرض اللوحة بعض ا
الفاخر آلة العود، وكذلك اهتم بريدجمان بزينة البيت متعمال األلوان الفاتحة مثل األبيض واألخضر الفاتح 

لنور المنعكس وبالتالي خلق إنسجام يزيد من اإلضاءة والألرضية واألفرشة والمساكن في الخارج والشرفة، 
عه، وكذلك على مالبس السيدات حيث تظهر اللوحة أربع سيدات حسناوات واللواتي يشكلن أساس موضو 
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والمالحظ في اللوحة أن النساء صورة أجسادهم الممتلئة، وتتسم اللوحة بتالعب دقيق باألشكال واأللوان، 
ي رسم نظراتهن الساهية الممتلئة بالمعاني الثالث المستلقيات يلفتن االنتباه بنظرتهن، فقد برع بريدجمان ف

واأليقونات، نظرتهن فيها الراحة والتأمل والحلم ومستمتعات بعزف إحداهن على آلة العود، أما مصدر 
الضوء والنور المنعكس على مالبس الشخصيات النسائية األربعة وتحديدا على السيدة في وسط اللوحة 

نور عامال فنيا ساعد على جمالية اللوحة، أما الخلفية الرائعة فتحوي فهو قادم من الخارج، وكان الضوء وال
 منظر عام للجزائر .

 ثانيا: بيئة اللوحة:

 الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة: -

تأثر بريدجمان في لوحاته عن الرسم اإلستشراقي بأستاذه جيروم، من خالل التركيز على النساء الشرقيات 
لضوء في هذه اللوحة على المرأة الجزائرية وألبستها التقليدية التي تلبسها مع الحلي التقليدية حيث سلط ا

األصيلة الذي ترتديه بكل أنواعه من أساور وحلي فالمرأة تمثل مركز اإلهتمام األول ومركز السيادة في 
 اللوحة باعتبارها الموضوع الرئيسي وإن لم نقل الوحيد لهذه اللوحة الفنية .

 عالقة اللوحة بالفنان: -

عكس بريدجمان في لوحته صورة المرأة الجزائرية العاصمية في فترة المساء  حيث يجتمعن النسوة عادة 
لتبادل أطراف الحديث، فقد كان بريدجمان منبهرا بالجزائر من حيث ثرائها الثقافي والحضاري سواء 

 ت والتقاليد والحياة االجتماعية.األلبسة أو العادا

 :التحليلية )التضمينية/التأويلية(التفسير والقراءة  -رابعا

تمثل اللوحة الفنية مشهدا يضم أربعة نساء شابات يرتدين مالبس مطرزة يفترض أنها مالبس ترتديها 
رفة وشفافة نوعا ما توحي بالترف ينعكس على أقشمتها النساء عادة في البيت بيد أنها مالبس فاخرة ومزخ

 من الخارج . ضوء خفيف منبعث

تجلس النسوة األربعة في وضعيات مختلفة، إلى جانب الطراز الشرقي والجزائري الطاغي على اللوحة 
بشكل كبير، من أثاث وأفرشة ونسخ، وزخارف وحلي باإلضافة الخزف المصقول والمزخرف على الجدار، 

 فكل المؤشرات تدل بأن اللوحة رسمت من داخل إحدى البيوت الجزائرية .
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ن الليل في كثير من األحيان يرمز إلى كونه امتداد للنهار، وجزءا مكمال للحياة، الذي يشكل ستارة إ
لتناقض بنية الكون واإلنسان على السواء، فالليل حياة عارية يمارس فيها المرء ذاته دون أقنعة، تمنح 

ل يقظة المشاعر وخلوة الروح اإلنسانية من التجانس والتناغم مع المضمون الروحي للكون، ففي اللي
يحمل الخلخال رسالتين تختلف بحسب فئاب م المعيشية، و النفس، التي يلجمها النهار بسطحية الهمو 

المرأة التي تضعها بهدف اإلفتخار لمرأة التي تضعها إلعالن زواجها، و النساء التي تضعها، ولهذا نجدا
 بأبنائها .

لحلقات، عندما تنزع العصابة واإلبزيم الحامالن لهذا وقد استعملت المرأة لتأكد زواجها بوضع هذه ا
المعنى، كما تظهر هذه الوظيفة كذلك، من خالل تشبيه األبناء الذين يمتازون بسمعة جيدة ووزن في 

الذين أصبحوا رجال هذا البلد قبيلتهم، بالخلخال في رجل المرأة المتزوجة، وعليه تفتخر النساء بأبنائها 
ى طرفي قدميها، تحمل هذه الحلية معاني تتمثل في إظهار أو إعالن المرأة الكبيرة بوضع هذه الحلية عل

على كونها جدة، أما عالقة هذه األخيرة، التي تضعه بقدمها إعتزازا منها بهذه المكانة، فهي تبدي إفتخارها 
ها هذا اللقب، تقوم أمام باقي النسوة، وتتباهى أمام الجميع بعراقة عائلتها، ومستقبل أحفادها الذين منحو 

، مادام لها أحفاد يؤهلها لوضعه،وتظهر نقود الجدة على اإلحتفاظ على االتصال والتأكيد عليه
التاوسة)مبلغ صغير من المال يهديه الضيوف األقرباء للزوجة( هي أيضا حيث يوضع المبلغ المجموع 

أهلها، تلبس هذه الحلية في مع "خلخال" فوق كومة من القمح حتى يبعد العين الحسود عن العروس و 
الحفالت فترز أناقة وجمال النساء الجزائريات وزيادة عن دورها التجميلي، فهي تثير اإلعجاب وتعتبر 

كما أنها كلمة صوتية أيضا ألنها تحذر أيضا حلية واقية تحمي حاملها من المآسي واألمراض والعين، 
 .1األعراف وذلك بالصوت الذي تحدثه عند سير النساءالرجال بقدوم النساء، فيتركون المكان كما تريده 

تعطي المرأة الحضرية عناية كبيرة لجمال ساقيها، فتزينها بحالقات األرجل المسماة بالخالخل أو الرديف، 
كانت المرأة في مدينة الجزائر تلبس خلخال يعرف بالمنفوخ أو المخاوخ بينما كان يسمى في قسنطينة 

 .2ت مظفورة بخيط الذهب أو الفضة وتنتهي بشكل رأس ثعبانوتلمسان بالبريم وكان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 128-127، ص1، العدد7، مجلة دراسات تراثية، المجلد"المعاني األخرى للحلي وطريقة لبسها بمدينة الجزائر في العهد العثماني" عائشة حنفي: -1

 . 132المرجع نفسه: ص -2
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سحر الشرق لم يتوقف عند األدب والشعر والموسيقى والباليه، ولكنه أثر أيضا في إبداعات الفنانين 
ألوانهم وإحتلت إبداعات هؤالء الفنانين عن الشرق كبرى متاحف أوروبا، بعد أن المستشرقين ومشاهداتهم و 

توالى رحيلهم المغامر في الشرق، وللشرق جاذبيته بوصفه عالم شهرزاد وأساطير ألف ليلة وليلة، والجزء 
المتناقضة، تلك العالقة المضطربة و المحرم من حياة الشرقي هو في ذاته يفسر العالقة الرومانسية بالمرأة، 

وأيضا وفي عالم المرأة تتداخل شتى المقوالت الرومانسية الجمال، والمتعة، والحلم، واإلثارة، والشغف، 
الضعف، وجاذبية صورة المرأة بالنسبة هي رافد جمالي مثير لإلبداع، ومما الشك فيه أن فكرة "الحرملك" 

نفسه سلطانا محاطا  ه أسير حلم يرى فيهكانت تعابث خيال الفنان األوروبي كلما تذكر الشرق، وتجعل
كان  G.De Nervalجيرار دي نيرفال الحسان، واألديب والرحالة المستشرق الفرنسي بعدد من الغيد 

حريصا على التأكيد بأن تخلف الشرق في القرون الثالثة األخيرة )من السابع عشر حتى نهاية القرن 
ثماني الذي خنق العبقرية العربية التي أبهرت العالم التاسع عشر( مرجعه إلى ظلم وظالم الحكم الع

دحض كثير من على بإنجازاتها العلمية، وكان " دي نيرفال" في كتاباته متعاطفا مع اإلسالم، فقد حرص 
اإلفتراءات التي روج لها الرحالة الغربيون عن عالم الشرق "الغارق في الملذات" وحيث تسود نزوات الرجل 

شهواته، وتحدث عن اتجاه الشرقيين إلى التقليل من تعدد الزوجات، مؤكدا على كرامة  واستبداده من أجل
المسلمة وماحظيت به من تقدير في المجاالت الدينية واإلجتماعية، كما سمح لها بإرتياد المساجد المرأة 

ئعة عن اإلسالم والتجارة في األسواق، وطالب أقرانه من األوروبيين بأن يتخلوا عن أفكارهم الظالمة الشا
والمسلمين، داحضا مزاعم "مونتسكيو" في كتابه "رسائل فارسية" والتي يعدها أساس كل األراء الخاطئة 

 Femmes duالشائعة في أوروبا عن حريم الشرق، وقد عقد "دي نيرفال" فصال ممتعا عن نساء القاهرة 
Caire تماعية اإلسالمية، وناشد القراء تضمن قدرا هائال من المعلومات، ودافع عن التقاليد اإلج

األوروبيين أن يطرحوا عن عقولهم " متع أجواء الحرملك " وأشاد بحق المرأة المسلمة في أن تحيا مكرمة 
" وجد في نظام الحرملك:"  Pierre Lotiمعززة في دار زوجها، والرحالة الفرنسي الرومانسي "بيير لوتي 

وحده هو الذي يعرف ميزة أن تقر نسائه في داره المحكمة  ميزة يتفرد بها الشرق" وأضاف :" الشرق 
سر األبواب، فال يدع فرجة لعين أن تسلل من خاللها، األمر الذي لم يتح معه ألوروبي أن يكشف 

 غموض عالم الحرملك" .

عندما تناول عمارة البيوت اإلسالمية، تحدث عن  E.Laneالرحالة المستشرق البريطاني إدوارد لين 
ملك" أو المندرة، الجناح المخصص للرجال وضيوفهم، بينما تخصص للنساء أجنحة يطلق عليها "السال
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"الحريم" أو "الحرملك" وأشار إلى إبتكار المعماري المسلم فكرة "المشربية" إكراما لعيون النساء المسلمات 
لحرملك" لم تكن لمجرد صونا لهن من نظرات الغرباء والمتطلفين، كما أكد "لين" على أن الحياة داخل " ا

اإلستمتاع بالفراش الوثير الفاخر، وإنما أيضا لإلعداد لشؤون البيت واإلشراف على تعليم الصغار وتدريب 
الفتيات على فنون الطهي والتطريز، وقد كان موضوع الحرملك من الموضوعات التقليدية في الفن 

محظيات وجواري، وقد أدى إستحالة دخول الفرنسي، خاصة تصوير حياة البالط العثماني ومايضمه من 
الغرباء بصفة عامة إلى بيوت المسلمين خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر وعلى األخص الحرملك 
والمقدس إلى إنتشار موضة رسم الموديالت الشرقيات باإلستعانة باليونانيات واليهوديات، وعندما قام 

كانت المشكلة الرئيسية  1834-1832رة المغرب خالل األعوام الفنان الفرنسي األشهر دي الكروا بزيا
التي إعترضته هي إقناع المسلمين المغاربة بأن يسمحوا له برسم نسائهم، على الرغم من محاوالته إغرائهم 

لجأ إلى رسم اليهوديات المغربيات، وأدرك دي الكروا أن المرأة هي القادرة على تفجير ملكة بالمال، ف
حاول اإلرتقاء بصورة المرأة الشرقية "إلهة كل الفنون" والنموذج اإلنساني الذي مازال يحتفظ اإلبداع، ف

بإشعاعه التاريخي، فتخير موضوع "الحرملك" فالمرأة الشرقية أسيرة الحرملك تجسد بعدا عسير على 
متحف  1825كة" اإلدراك لكنها تظل تمثل جاذبية خاصة، وعندما نتأمل رائعته "جارية مستلقية على األري

في بناء اللوحة، األزياء فيتس وليام كامبردج، نلمس تميزها بثراء األلوان، وعناصر الديكور الشرقي 
النارجيلة، وحيوانات و واألواني النحاسية، خرة، والستائر الذهبية، واألثاث الخشبي المطعم بالصدف، الفا

مجرد رسم امرأة عادية، وإنما أراد امرأة شرقية مستأنسة، ونقوش عربية، وشكل رومانسي حالم، فهو لم يرد 
على وجه التحديد وبكل ماتمثله من دالالت جمالية وإجتماعية، ويعود الفضل إلى الفنان البريطاني جون 

في تحويل صورة الحرملك إلى كيان إجتماعي أقرب إلى الطبقة  John Fredriek Lewisفردريك لويس 
يكتوري، وأصبحت لوحات الحرملك عند "لويس" ترتكز على عناصر الوسطى اإلنجليزية في العصر الف

األم، والطفل، والخادمة، وغدا الحرملك مكانا أسريا، ولم تعد "المحظية" هي نجمة الحرملك، وغدت الزوجة 
هي ملكة الدار، وقد هزت مجموعة فردريك لويس عن عالم "الحرملك" األوساط الفنية في أوروبا، خاصة 

، تميزت لوحاته بدقة التفاصيل وأبدع خياله في تصوير مشاهد 1850باريس" عام معرض "صالون 
داخلية في الحرملك، في بيت راق، ورب الدار بين نسائه والخدم، جالسا بين أكداس من الوسائد الفاخرة، 

رفع واستمر اإلتجاه في ظهور المشاهد األسرية، وأمهات حقيقيات مهمتهن رعاية مملكتهن وأطفالهن، مما 
من شأن المرأة الشرقية، وأبرز األمثلة الدالة لوحة "نور جديد في الحرملك" للفنان فردريك جودول 
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F.Goodall وروائع الفنان األمريكي فردريك أرثر بريدجمان عن عالم الحرملك مثل لوحاته "الخطات ،
 . 1دارها"األولى"، و"درس القراءة"، و"إسترخاءة الظهيرة"، و"بهية الجزائرية تطرز في 

 خامسا: نتائج التحليل

اهتم بريدجمان في لوحته برسم أثواب النساء والعناية بتفاصيلها وزخرفتها وتنوع أشكالها، بإعتبار أنها  -1
ذات قيمة كبيرة على مستوى التحليل السيميولوجي إذ أن الثياب تحمل دالالت واضحة على المستوى 

ة التي ينتمي إليها، كما أنها خير مؤشر على الحقبة التاريخية االجتماعي لصاحبها وعلى البيئة الثقافي
التي تنتمي إليها، فعن طريق مدونات الثياب يستطيع الفنان أن يطلعنا على اإلطار الزمكاني وكذلك 

 ثقافي الذي يريد أن يقولب فيه مواضيع لوحاته .-اإلطار السوسيو

ء، يرتدين أجمل الثياب مستلقيات أو جالسات على جاءت اللوحة داخل حيز مغلق تقبع فيه أربع نسا -2
أرائك في جو مسائي هادئ وساكن، إنه الحرم أو كما يدعى في العهد العثماني " الحرملك" وهو المكان 

 المخصص للنساء داخل المنازل المسلمة ويمنع منعا باتا على الرجال الغرباء االقتراب منه .

ورتريه جماعي ومشهد بيئي وصورة من صور البيئة والحياة والسلوك هذه اللوحة بمثابة بمثابة لوحة ب -3
الشرقية والتي نالت إعجابا كبيرا في الوسط الفني ومن طرف النقاد، فقد ربط الفنان صورة المرأة الشرقية 
بالصورة القديمة للجمال األسطوري، فشخصية المراة الجزائرية الشرقية تنضج شاعرية ورفاهية ومقترن 

 ء الشرقي في عالم ألف ليلة وليلة والذي إرتبط بالذهن األوروبي .بالرخا

على الرغم من أن بريدجمان تمكن من تجسيد جمال النساء الجزائريات في هذه اللوحة التي جملت  -4
العديد من الرموز الشرقية إال أن العمل تضمن الكثير من الدالالت الضمنية التي أراد الفنان إيصالها عن 

 الجزائري . المجتمع

بالنسبة لأللوان فإن بريدجمان لم يترك شيئا للصدف، فقد قام بتوزيع األلوان بشكل متناغم خاصة  -5
 اللون األبيض الالمع واألخضر الفاتح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.س: 30.01.2022 -، مجلة دروب أدبية، مجلة إلكترونية أدبية ثقافية، ، ،يوم األحد-الحريم ودهشة اإلكتشاف-عرفه عبده علي: في الفن اإلستشراقي -1
18:39 .http://www.mdoroobadab.blogspot.com 
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وة المجسدات في اللوحة غير جزائريات ماعدا ماتعلق ببعض سياقات المظهر وتحديدا المشهد إن النس -7
الخارجي للعاصمة، فالنساء المتضمنات داخل اللوحة تغلب عليهن طابع المرح مع التعابير ذات مدلوالت 

البنية الراحة والرفاهية والحياة الكريمة وهو مانلمسه خصوصا في استعمال بعض المساحيق وكذلك 
الجسمية المكتنزة وما إلى ذلك من مدلوالت أخرى فالجزائر في فترة إقامة بريدجمان فيها كانت تعاني من 

 اإلحتالل الفرنسي لها .

 . (Afternoon Algeria )لوحة ظهيرة الجزائر -7

 الوصف األولي: -1

 الجانب التقني -أ

 اسم الفنان: فريدريك أرثر بريدجمان

 ة الجزائرظهير  عنوان اللوحة:

 ب. ت . تاريخ إنجاز اللوحة:

 ألوان زيتية على القماش . نوع الحامل والتقنية المستعملة:

 مستطيلة الشكل . الشكل اللوحة ومقياسها:
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 الجانب التشكيلي: -2

 عدد األلوان ودرجة إنتشارها -

ائعة وعبقريته في تجسيد إن مايشد الناظر إلى هذه اللوحة ويصيبه بالذهول واإلعجاب هو قدرة الفنان الر 
إلتقط  إنارة المشهد، وإبراز الضوء، والنور وتفكيك األلوان ببراعة تضيب المشاهد بالذهول، وكأن المشهد

بعدسة كاميرا من نوع آخر حيث استخدم بريدجمان في هذه اللوحة ألوان متعددة منها اللون األبيض على 
والنصف السفلي للجدار باللون لون السماء في الخارج، النصف العلوي للجدار، والشراشف على األريكة و 

األصفر، أما األرضية فلونها أسود على شكل معين من الرخام، ونجد في الغرفة الداخلية أربعة نسوة 
ترتدي غطاء رأس يجلسن مع طفلين ويستعمن لعزف الجاريتين، على يسار اللوحة تظهر جاريتين األولى 

ع بين اللون األخضر واللون األزرق، وترتدي أسفله قميص أبيض، وترتدي أسود سمراء البشرة وزي يجم
وفي أقراط كبيرة الحجم، وبجانبها جارية تضع شال أزرق على رأسها وزي أصفر وبشرتها سمراء داكنة، 

وسط اللوحة فتاة شابة مستلقية على أريكة بيضاء ترتدي زي أبيض شفاف بيضاء البشرة وشعرها أسود 
ا اليمنى مروحة بريش رمادي وفي يدي اليسرى تحمل وردة، وتضع رأسها على ثالث وسائد تحمل في يده

فاخرة، وفي يمين اللوحة إمرأة بيضاء البشرة ترتدي زي أبيض ومحرمة سوداء وترتدي حلي ذهبية منها 
بشعر  قالدة ذهبية فاخرة، وأساور على يديها، جالسة على ألة النسيج وعلى جانبها األيمن فتاة صغيرة

برأس أصلع وزي أحمر وخلف أسود وترتدي زي أبيض وقميص أصفر، وفي الجانب األيسر يجلس طفل 
المرأة صندوق أحمر بها عدة أشياء من بينها طربوش أحمر، وعلى األرضية مفروشة زربية بنية اللون 

هي عبارة عن مزركشة، وألة عود موضوعة على األرض تجمع بين اللون البني واألسود، أما الخلفية ف
مشهد خارجي يظهر من النافذة البنية اللون والمزخرفة بأشكال هندسية، المشهد الخرجي يظهر أشجار 
كثيفة بأوراق خضراء وأغصان بنية اللون، وجزء من تصميم البيت الخارجي يجمع بين اللون األبيض 

 والبني .

 اإلطار: -

ة أفقية، أين تضم اللوحة أربع شخصيات نسوية اللوحة محدودة فيزيائيا بإطار مستطيل الحجم بوضعي
 وطفلين حيث ركز بريدجمان على الجو العام في اللوحة وهو اإلستمتاع بعزف إحداهن أللة العود.

 التأطير: -
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أربع أجسام بشرية نسائية وطفلين صغيرين، يشعر الناظر يظهر لنا في المجال المرئي المقدم في اللوحة، 
 ة والحيوية المتعلق بالجو العام للشخصيات في اللوحة .إلى اللوحة بروح الحرك

 التمثيل األيقوني والخطوط الرئيسية-

إن بريدجمان نجده بأنه قد استخدم في رسمه للوحته العديد من الخطوط والتي تتمثل في الخطوط 
هناك أشكال المستقيمة واألفقية والعمودية والمنحنية بصفة كبيرة، أين كونت لنا أشكال مربعة كما أن 

أخرى دائرية ومستطيلة ومثلثة، وقد أكثر بريدجمان من الخطوط المنحنية لكي يعبر عن األنوثة التي 
يمكن أن نلمحها في مالبس النسوة، فنجد أشكال هندسية كثيرة في اللوحة  تتميز بها المرأة الجزائرية، إذ

 لنحاسية والطربوش، والمروحة .فالنوافذ جاءت مستطيلة الشكل بوضع عمودي، ودائري للسينيوة ا

 الملمس أو النسيج: -

هو سطح اللوحة يمكن إدراكه بصريا أي ارتبط اختيار الفنان للخامة التي يستخدمها بالملمس الذي يريده 
إضافة إلى أن األلوان الزيتية فملمس الرسم الزيتي يختلف عن ملمس رسم الفحم أو قلم الرصاص، 

أقوى وأشد من ملمس األلوان المائية أو األلوان السائلة األخرى، كما اختار  والملمس الذي رسمت به يكون 
الفنان األلوان الزيتية ليخلق سطحا المعا يناسب الضوء الشديد في الصورة أال وهو ضوء الظهيرة الساطع 

القماش أو من النافذة، أما بالنسبة للسطح الذي رسم فيه الفنان اللوحة فقد رسمها على القماش، وذلك ألن 
الرسومات التي ترسم على القماش تبقى على حالها لمد طويلة من الزمن على عكس الرسومات التي 

 ترسم على الخشب أو سطوح أخرى .

 التوازن: -

إن تحقيق التوازن في اللوحة التشكيلية يتم على حساب اإلحساس الذي يكون عند المتلقي بحساب 
ازن هو من الخصائص األساسية التي تلعب دورا هاما في جمالية العناصر التشكيلية الموجودة، والتو 

اللوحة فهو يعطي الراحة النفسية، مثلما رسم بريدجمان لوحته الذي حقق من خاللها توازنا مما يريح عين 
 المتلقي ويحقق المتعة لرؤيتها .

 الوحدة: -
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الفنان جمع أشكاله وخطوطه وألوانه ع تكمن جمالية العمل الفني والوصول إلى المراد بداللته حينما يستطي
ومما ال شك فيه أن الجمع بين هذه العناصر يستلزم دراسة مبدئية لنسبها أو لتصبح كتلة واحدة منسجمة، 

كما تتطلب دراسة المسافات الفاصلة بين كل لنسب العالقات بين الجحوم في األجسام الثالثية األبعاد، 
، إن إنسجام أشكال اللوحة هو الذي يحدد في الشكل والوحدة والفكرة 1امنها، لتخلق إيقاعات مقبولة جمالي

هي التي تحدد الشكل المناسب لها فعند مشاهدتنا للوحة بريدجمان يمكن أن نقول أنه إنطلق من فكرة 
عنوان اللوحة " ظهيرة الجزائر" وقد حقق ذلك من خالل تمثيله لجلسة نسائية واقعية يتبادلن فيها أطراف 

 يث واالستماع للموسيقى والنسج على ألة النسيج .الحد

 الفراغ: -

الفراغ هو نتيجة حتمية في أي عمل فني، فعندما تجتمع الخطوط والمساحات والكتل كلها أو بعضها 
، تخلف فراغا، والفراغ يمثل عنصرا هاما في الفنون نظرا لوجود فراغ نشأ عن تجميع كتل ومسطحات

التشكيلية على حركة العين وهذا حسب النظر إلى اللوحة الفنية، فالفراغ عادة ويتوقف الفراغ في اللوحة 
 حة الفضاء كله مليء واليكون واضح وهذا بترك فراغات بين األشكال أو األلوان فيما بينها، وفي هذه اللو 

 فراغات فقد كان التوزيع المحكم وباألخص في األلوان، كانت مدروسة ومنسجمة فيما بينها .

 وضوع اللوحة:م -3

 :عالقة اللوحة بالعنوان -

العنوان الذي اختاره الفنان هو ظهيرة الجزائر وهو عنوان معبر عن ماتبديه لنا اللوحة، من نساء جالسات 
 مع األطفال جالسات في فترة مابعد الظهر يستمعن إلى صوت سيدة تغني .

 :الوصف األولي لعناصر اللوحة )القراءة التعيينية( -

ء مغلق تجلس على سجاد شرقي ثالث نساء وطفلين وإمرأة متكئة على أريكة، تعرض اللوحة في فضا
الزجاجية،  ء الشرقية مثل )الشيشة، المزهريةبعض التصورات اإلعتيادية مثل الغرفة المملوءة باألشيا

 ى الجاريات اللباس آلة العود، مروحة الريش( األنماط المعتادة لألسلوب الشرقي، جاريتين سودواتين إحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 54ص(2002صفاء للنشر والتوزيع،  داراألردن، ،1ط)للطفموسيقى والدراما في تربية انبيل عبد الهادي وآخرون: الفن وال -1
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، مايعرف بالعبروق  وأ على آلة العود وترتدي لبسا أخضر وقميص أبيض وغطاء رأس أسودتعزف 
واألخرى تجلس بجانبها ترتدي زي أصفر وعبروق لونه أزرق، وقد اهتم بريدجمان بزينة البيت مستعمال 

وخلق تضاد يزيد من اإلضاءة والنور للعناصر التي اهتم بها أكثر، أال اللونين األبيض واألصفر للجدار، 
وهي النساء التي تشكل أساس موضوعه حيث تظهر فتاة بيضاء البشرة ترتدي بلوزة بيضاء شفافة تحمل 
مروحة في يدها اليمنى وتشم وردة في يدها اليسرى متكأة على فراش أبيض وتضع ثالث وسائد مزخرفة 

ي الجهة اليمنى من اللوحة تظهر سيدة بيضاء البشرة ترتدي بلوزة بيضاء ومحرمة لونها تحت رأسها، وف
سوداء تنسج على آلة النسيج، وبجانبها طفلين فتاة بظفيرتين ترتدي بلوزة بيضاء، وطفل بجانب آلة 

رفة صندوق فيه أغراض من بينها طربوش أحمر، وفي اللوحة زربية بنية اللون مزخالنسيج وخلف المرأة 
وطاولة عليها صينية نحاسية وموضوع عليها مزهرية لونها أزرق بها ورود مختلفة كالصفراء والحمراء 
والنافذة بشباك بني مزخرف واألرجيلة على النافذة وأصيصين، وتظهر الشجرة كثيفة وجزء من الديكور 

لرسم الزيتي وهكذا نرى أن رسم بريدجمان المنظر الداخلي وزخرفة جدران البيت بواسطة االخارجي للبيت، 
 األرضية مزينة على شكل معين باللون األسود .

 ثانيا: بيئة اللوحة:

 الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة: -

لقد تأثر فريدريك أرثر بريدجمان بأستاذه الرسام والنحات الفرنسي جان ليون جيروم الذي كان مولعا 
ة من خالل التركيز على النساء الشرقيات حيث سلط بريدجمان الضوء بتصوير الشرق والزخارف الشرقي

في هذه اللوحة على المرأة الجزائرية وألبستها التقليدية التي تلبسها مع الحلي التقليدية األصيلة الذي ترتديه 
 بكل أنواعه من أساور وحلي وديكور وروعة التصميم الداخلي للبيت .

 عالقة اللوحة بالفنان: -

بريدجمان في لوحته صورة المرأة الجزائرية العاصمية في حياتها اليومية خاصة في فترة الظهيرة أو عكس 
مابعد العصر حيث يجتمعن النسوة عادة لتبادل أطراف الحديث، فقد كان بريدجمان منبهرا بالجزائر من 

 جتماعية .حيث ثرائها الثقافي والحضاري سواء األلبسة أو العادات والتقاليد والحياة اال

 التفسير والقراءة التحليلية )التضمينية/التأويلية(: -رابعا
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تصور لوحة بريدجمان الغرفة الجزائرية بشكل خاص، والمنزل الجزائري التقليدي بشكل عام حيث تجتمع 
النسوة للحديث والتنفيس عما يدور في خاطرهم، ففي البيوت التقليدية كل تجربة جسدية تكون مستثمرة إنه 

يء بالروائح فهو نوع من جسد العضوي لالنسان على حد قول ماركس يحميه من البيئة الخارجية، مل
ويشجع على حيوية األسرة أو المجموعة، وقد كتب غاستون باشالر صفحات جميلة عن المنزل في 

نة نظره:"أحد أكبر قوى الدمج بواسطة األفكار والذكريات وأحالم الناس، إنه يستبعد الحوادث الممك
ويضاعف مجالس االستمرارية، وبدونه سيكون االنسان كائنا مبعثرا"، فهو مجال حسي متميز مالئم لنمو 

تصور اللوحة تجمع للباس تقليدي لمنطقة الشمال والجنوب في ، 1الخيال وإلقامة األلفة األكثر سعادة
تظهر إحدى النساء وهي الجزائرحيث تظهر النساء في كامل أناقتهن محافظات على حرمة المكان، أيضا 

ابع ثقافي تعزف على آلة العود والنسوة يستمعن إليها وكأن بريدجمان يشير إلى أن الجلسات كانت ذات ط
لطالما أظهر المستشرقون الحريم أو الخادمات وهن يعزفن اآلالت الموسيقية، وليست مجرد ثرثرة فقط ، و 

، ومن بين جميع 2يه إما عن انفسهن أو عن الضيوفوعادة ماتكون المندولين قيتارة صغيرة، وذلك للترف
لدى الفنانين المستشرقين  رأة هو بالتأكيد الموضوع األكثر جذبامواضيع الفن االستشراقي فإن موضوع الم

حتى ليمكن القول أن الشرق اختزل لديهم في المرأة، وقد كان الحرملك تحديدا منطقة يحظر على الرجال 
ى فئتين الفنانين، وقد اختلف أسلوب تعاطيهم مع الموضوع إلاأطلق العنان لمخيلة الغرباء دخولها، وهذا م

، وربما يكون ل األلفة العائليةمثيرا للشهوات، ومن جهة أخرى حاول البعض نق اثنتين: من جهة كان األمر
لي له، الحرملك األشهر بين مؤسسات الشرق قاطبة، لكن مايزال تأثيره االجتماعي بعيدا عن الفهم الك

والتي تستخدم اآلن بمعنى المكان، وتشير الكلمة المختصرة "الحريم" بشكل أكثر دقة إلى قاطني الحرملك 
منذ بداية القرن التاسع عشر باتت المرأة الشرقية بداخل مخدعها أخد المواضيع األساسية التي تناولها فن 

والغموض، مما سمح لخيال الرسام  الرسم االستشراقي، وظلت قاعات الحريم المحظورة يلفها السحر
، حيث تظهر المرأة المتكأة على السرير بمالبس شفافة 3بتصوير مشاهد مشحونة بالشهوة وجموح الرغبة

 كذلم المرأة الجالسة وسط الطفلين حيث يبرز جزء كبير من نهديها بسبب مالبسها الشفافة، وقد يكون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 15، ص2021فيفري  04الخميسليليا عثمان الطيب: جمالية المحادثة في لوحات الرسام األمريكي فريدريك أرثر بريدجمان، جريدة الوسط، الجزائر،  -1

 . 30لين ثورنتون: ص  -2 

 . 116-115ص مريم قرارية:  -3 
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التوجه في اإليحاءات الجنسية لدى مختلف المتشرقين على حد سواء كمرحلة ثانية شهدها مجال 
ف االستشراق الثقافي، والذي مس بدوره تجسيد المرأة الجزائرية في وضعيات غير الئقة مضافا إليها مختل

لعدد هام من اللوحات اإلستشراقية، ومن هنا يمكن المناظر الطبيعية الخالبة والتي كانت خلفية مالزمة 
القول بأن هاته اللوحات التصويرية كانت بمثابة تسجيل للبطوالت )الوهمية( التي حققتها الرحالة 

 . المستشرقون لشد االنتباه إلى مكانتهم في البعثات وطريقة تقصي ظروف اآلخر

الغزير للفنان فريدريك أرثر بريدجمان خاصة نلتمس العديد من هاته التجارب الفنية في اإلنتاج الفني 
م، أين كرس جزءا من حياته 1874م/1872خالل أولى رحالته اإلستشراقية إلى شمال إفريقيا مابين 

شوارع القصبة، وهي المواضيع العامة للوحاته من ورشته بأحد لدراسة يوميات الجزائريين، قصد جمع 
المواضيع التي تناقش مراقبته للنساء في مختلف األماكن والوضعيات، على الرغم من أن الكثير من 
أعمال بريدجمان تميل إلى تجسيد الحياة العامة للساكنة من خالل تعامالتهم اليومية، إال أن األعمال التي 

كانت تعيشه نساء الجزائر في تلك الحقبة، في كان موضوعها المرأة حادت في الكثير من الجوانب عن ما
مدلول تزييف ممنهج يندرج ضمن أجندة االستعمار الفرنسي، وهو مانلمحه في لوحة " سطوح الجزائر" 

The Neighbours Terraces of Algiers 1887 باإلضافة إلى لوحة " عاهرة جزائرية" ولوحات
سؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تعكس هاته المشاهد أخرى تحتمل التزييف في سرد تشكيلها الفني، وال

ها وتخضع لقيمة النور تشدك للوهلة األولى ألوان لوحاته الفنية حيث كانت زاهية في مجملالحقيقة فعليا؟، 
 بصفة الفتة.

 هذه القيمة عكست بدورها شفافية المالبس التي إرتدينها النسوة الالتي قدمهن على أنهن جزائريات، فتبدو 
تفاصيل أعماله نابضة بالحيوية من خالل التفاصيل المرسومة بدقة متناهية، والتي تظهر الشاعرية 
الشعبية في أسلوب األداء وفق تمظهرات مستوحاة من وحي الفنان في كثير من تشكيالته، في معرض 

جسيد بأن الفنان كان يلجأ إلى تMarion Vidal-Bue ب حديثها عن أرثر بريدجمان ترى الباحثة
شخصيات النساء المستوحاة باألساس من مخيلته، خصوصا عند تأمله في مالمح النسوة وهيئاتهن، 

لنسوة كن ينفرن وينسحبن في حضوره، إن ماجاءت به الباحثة يؤكد مرة أخرى لتضيف الباحثة بأن هؤالء ا
التي تحمل بعدا لفنية على األسلوب التضليلي الذي لجأ إليه الفنانون المستشرقون في إخراج أعمالهم ا

حول المجتمع الجزائري، خاصة تناول المرأة كعنصر فني في اللوحات التشكيلية، ومن المؤكد هنا أن 
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بريدجمان كان معتمدا على مكتسباته القبلية والتي هي نتاج دراسته للمجتمع، ومع تكوينه ملمحا عن 
 . 1موضوعه الفني يتوجه إلى التنفيذ وفق أسلوب قائم

المرأة في بيتها الكثير من الحرف اليدوية التي اشتهرت بها مدينة الجزائر في ميدان الطرز وخدمة  مارست
الصوف ونسج الزرابي والمالبس الصوفية الكثيرة واألفرشة واألغطية وبعض األنواع الخفيفة من الحذاء، 

تظهر عليها مالمح الكبر  كما كانت تطرز على الحرير والجلد، وقد وصف باننتي المرأة الجزائرية بأنها
آخر بسرعة، فترى الفتاة في العشرين من عمرها وتبدو كأنها في األربعين، وهذا تأكيد آخر على أن المرأة 

على أن المرأة كانت تعمل بجد وتمارس حرفا متنوعة في بيتها وحتى خارجه إذ وقفت المرأة بجانب زوجها 
السينوة النحاسية فوقها مزهرية وتعد الجزائر العاصمة كما نجد ، 2في الحرث وأعمال األرض والزراعة

المركز األصلي لكل ماتركه العثمانيون من نحاسيات، وكان حي النحاسيين يأخذ مكانا كبيرا في المدينة 
والمنتوجات النحسية تستخدم كثيرا في الحياة اليومية من طرف السكان، إن األشكال والزخارف تتشابه مع 

في قسنطينة بقطعة زائدة بالنسبة للعاصميين تتمثل في نقش براعم متناسقة، زنقة  األدوات المصنوعة
النحاسيين أو حي النحاسيين لم تعد موجودة في القصبة، بقي فقط بعض الحرفيين المعاصرين على قيد 

حت النحاسيات اآلن عمل زخرفي محض، نجد القطع الوجود، وهو يقومون بالتصليح والتلميس، أصب
 جزائر العاصمة، قسنطينة، تلمسان، في متاحف ال األصلية

القطع المصنوعة في العاصمة هي: المحبس، البراد "إبريق الشاي"، اإلبريق أو الطاسة "إبريق وحوض" 
لألفراح، المرجان على شكل دلو بمقابض يستعمل في جلب الماء من البئر، المهراز ثقيل يفيد للهرس، 

، ونالحظ في اللوحة وجود أشكال نباتية 3قهوة والشاي في مقابض وأقدامالسنيوة هي طبق صغير لتوزيع ال
مخضرة مثل الزهور في المزهرية، والشجرة الكثيفة في الخارج التي تلمح إلى الحياة والحيوية ولتفاؤل 

 والجمال، وبالتالي فإن بريدجمان بتمسكه برسم هذه العناصر أكد على فكرة الحياة والجمال في الجزائر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 492-491صحمزة تريكي:  -1

 رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، -دراسة مستقاة من مصادر أرشيفية -م 1830-1818ر خالل العهد العثماني ليلى خيراني: المرأة في مجتمع مدينة الجزائ -2
 . 139-138، ص2013، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، 2، تخصص تاريخ حديث، جامعة الجزائرعلوم

، جامعة أبو أطروحة لنيل دكتوراه العلوم، -اسة سوسيوثقافية للمنتوج الحرفي التقليدي بميلة نموذجادر -شبيطة علي: الصناعات التقليدية الفنية في الجزائر - 3
 . 68، ص2015، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع، تخصص الثقافي والتربوي، -بوزريعة 02جامعة الجزائر-سعد هللا القاسم
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امتداد لجمال بيئتهن، فاللون األبيض الطاغي على المشهد يرمز إلى وأن جمال الجزائريات في اللوحة هو 
الصفاء والنقاء والعفة والطهارة والوضوح والصدق، كما نالحظ لون بشرة الشخصيتين يسار اللوحة والذي 

 يحيلنا إلى إمكانية كونهما جاريتين مملوكتين ألحد الشخصتين في اللوحة.

 خامسا: نتائج التحليل

ان على األزياء النسائية للداللة على الفترة الزمنية لموضوع اللوحة وأوالها اهتماما كبيرا من ركز الفن -1
 خالل تبيان تنوعها وثراء ألوانها وحتى زخرفتها، ومن خاللها أثبت الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري.

ء حيوية وحركية وحياة نسوة وطفلين، وهذا قصد إعطا 4لقد أكثر الفنان من الشخوص الذي بلغوا  -2
 للوحة، والدليل أنه خصص لكل شخص وضعية معينة ودور معين .

تقدم هذه اللوحة معلومات كثيرة عن سلوكات ثقافية مرتبطة بالعائلة الجزائرية ومن شأن هذه  -3
ن المعلومات أن تثري المتقصي والباحث في السلوكات الشعبية والدارس لعلم االجتماع وتزوده بالكثير م

 المعلومات .

تحمل اللوحة عدة دالالت وأبعاد في طياتها، واختلفت هذه الدالالت باختالف مقاصد ورؤى بريدجمان  -4
حيث يصور الشرق بموضوعية فيها شيء من الذاتية خاصة من حيث شفافية المالبس وطريقة إبراز 

منزلها، كما أبرز بريدجمان  النساء في اللوحة فالمرأة الجزائرية التكشف جسدها أو جزء منه حتى في
 جمال وسحر الجزائر، ويخلد أصالة وعراقة التقاليد الجزائرية .

تطورت الحركة الفنية اإلستشراقية وإزدهرت في بالد الشرق عامة والجزائر خاصة تحت تأثير جملة  -5
ربية الجزائرية فقد من العوامل التي أثرت بشكل مباشر على نشاط حركة اإلستشراق الفني أهمها: البيئة الع

ساهم جمال معالمها الطبيعية واألثرية في إثراء مواضيع الفنانين المستشرقين حيث مثلت بالنسبة لهم 
 معينا ثريا الينضب لالستلهام منه .

استعمل بريدجمان في لوحته جملة من األلوان المتباينة القتامة والمتدرجة مابين األبيض واألصفر  -6
لوان الزاهية والفاتحة في تصوير ظهيرة الجزائر، وتحمل هذه األلوان عدة دالالت واألسود، وكذلك األ

 ورموز أهمها إضفاء جو من البهجة والحيوية .
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صور بريدجمان شخوص لوحته في حالة جد مبهجة نستدل عليها من شكل وحركات أجسادهم حيث  -7
ة بعزف آلة العود هي والسيدة الجالسة جارية تعزف على آلة العود، وفتاة تحمل مروحة وتبدو مستمعال

 بجانب آلة النسيج، في إشارة من بريدجمان إلى حياة البساطة والسعادة التي يعيشها البيت الجزائري.

عمل بريدجمان في لوحته على تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب الحياة االجتماعية والثقافية  -8
 للنساء الجزائريات وتحديدا في فترة الظهيرة . للمجتمع الجزائري خاصة الحياة اليومية

 . ((Two Young Girlلوحة فتاتين جزائريتين  -8

 الوصف األولي: -1

 الجانب التقني -أ

 اسم الفنان: فريدريك أرثر بريدجمان

 Two young girl عنوان اللوحة:

 ب.تتاريخ إنجاز اللوحة:

 القماش .ألوان زيتية على  نوع الحامل والتقنية المستعملة:

 . 40.5x31.5cmمستطيلة الشكل  الشكل اللوحة ومقياسها:
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 الجانب التشكيلي: -2

 عدد األلوان ودرجة إنتشارها -

إن اللون يكتسي أهمية كبيرة في مجال صناعة اللوحة الفنية وهو ما يزيد في إعطاء جمالية كبيرة لها 
ا من لوحة ألخرى سواء كان ناتجا عن المادة تختلف حسب طبيعة العمل الفني والمدرسة التي ينتمي إليه

، ويمكن القول أن اللون الغالب في هذا العمل هو اللون 1الصياغية الملونة أو على الضوء الملون 
يظهر اللون األزرق للسماء في اللوحة، واللون األخضر كلون للشجرة الموجودة في األبيض واألخضر، 

ترتدي الفتاة تي تتكئ عليها إحدى الفتاتين، ولون األصفر للجدار الخلفية أعلى اللوحة، ولون الوسادة ال
في يمين اللوحة غطاء رأس بلون األحمر وثوب أبيض طويل وترتدي إكسسورات بلون ذهبي خاتم ذهبي 
في بنصر يدها اليسرى، وقالدة ذهبية على شكل دوائر متسلسلة، وخيط الروح على جبين المرأة، وسوار 

نى وتضرب على دف )الدربوكة( تجمع بين اللون األصفر واألخضر، كما يظهر جزء ذهبي في يدها اليم
من شعرها بلون أسود، أما الفتاة الثانية على يسار اللوحة ترتدي ثوب أبيض والجزء العلوي من الثوب 

، وغطاء رأس لونه أسود كما يظهر جزء من شعرها األسود، وترتدي والبنفسجي مزخرف بلون ذهبي
بلون ذهبي منها مجموعة أسورة على يدها اليسرى، كما يظهر جزء من آلة العود التي تعزف  إكسسورات

 عليها بلون بني فاتح وداكن.

 اإلطار : -

تضم أشكال  مستطيلة بوضعية عمودية، 40.5x31.5cmاللوحة محدودة فيزيائيا بإطار ذو مقياس 
ا في األسفل على الجهة اليسرى باللغة وألوان لعناصر بشرية ونباتية وآالت موسيقية، مكتوب عليه

بشريين والذي هو على جهة اليمنى ، وتضم اللوحة رأسين F.A.Bridgmanاإلنجليزية اسم الرسام 
واآلخر على جهة اليسرى الفتاة على الجهة اليمنى تقابل وجه المشاهد وتضرب على الدف أما الفتاة على 

، أما الخلفية التي ترك لف بوجهها وتعزف على آلة العودالجهة اليسرى فتظهر من الخلف وتنظر إلى الخ
فيها بريدجمان الحرية لبعض الخطوط الغير محدودة أو الخارجة عن اإلطار وهذا الذي يعطي فرصة 

 لبناء مخيلة لدى المشاهد خاصة ماتعلق باألشجار .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 90ص (2006،  عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ، األردن1، ط)فجي: مهارات في الفنون التشكيليةخليل محمد الكو  - -1
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 التأطير: -

رئي المقدم فتاتين األولى تضرب على الدف والثانية تعزف على ألة العود، واللتان يظهر لنا في المجال الم
تحجزان تقريبا كل الحيز المكاني، للوحة الفنية، وهي قريبة من النظر، باإلضافة إلى ظهور واضح إلى 

 الخلفية المتمثلة في أغصان أشجار خضراء كثيفة .

 التمثيل األيقوني والخطوط الرئيسية-

فضاء العمل الفني" فالخط عنصر تشكيلي ذي إمكانيات غير هاما في تركيب الخط بأنواعه عنصرا يعتبر 
، يمكن حصر أهم األيقونات التي جسدها الفنان في لوحته كما يلي: أوالهما األشكال اآلدمية 1دةمحد

 إحداهن على والتي تتمثل في صور الفتاتين الجالستين والتي تتوزع في مختلف أنحاء اللوحة حيث تعزف
)الدربوكة(، باإلضافة إلى األشكال الجامدة كجدار الشرفة كما يبرز في  آلة العود واألخرى تضرب على

نتيجة تصوير هذه األشكال األيقونية المختلفة برزت في اللوحة مجموعة لخلفية السماء الزرقاء واألشجار ا
فنرى الخطوط في اللوحة،  ختلف األشكاليث تظهر في مإلخ، ح طوط المستقيمة والمائلةمتنوعة من الخ

نان من استعمال الخطوط المائلة والمنحنية في تشكيل ثنايا مالبس الشخصيات، ومن جانب آخر أكثر الف
لقد إستخدم بريدجمان جل أنواع الخطوط التي يمكن أن نراها في تصوير أشكال أجسام الفتاتين،  المتعرجة

في رسم وجه الفتاة التي تضرب على الدف، والشكل الدائري في  في الطبيعة فاستخدم الشكل البيضاوي 
  رسم الجزء الظاهر من آلة العود. ، والخطوط األفقية فيوالحلي خاصة على القالدة رسم الدف

 الملمس أو النسيج: -

يعتبر الملمس أثرا إلى ما تتحسسه العين وما تتركه الخامة، فنحن ننظر إلى القيم السطحية على أنها 
كما يحسها العقل، ألن في لمس السطوح كما تحسه اليد، ولكن القيم السطحية أيضا هي ملمس السطوح م

العقل ميال لوصف السطوح المرئية على أنها خشنة أو أنها ناعمة وأن يربط هذه الصفات المرئية 
 لوان الزيتية ، فملمس الرسم الزيتي يختلف عن ملمس الفحم أو قلم الرصاص، إضافة إلى أن األ2بالحركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 201ص ن التشكيلية،خليل محمد الكوفجي: مهارات في الفنو  - -1

 . 57:  صالمرجع نفسه -2
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والملمس الذي رسمت به يكون أقوى وأشد من ملمس األلوان المائية أو األلوان السائلة األخرى، كما اختار 
بريدجمان األلوان الزيتية ليخلق سطحا المعا، أما بالنسبة للسطح الذي رسم فيه اللوحة فقد رسمها على 

ي ترسم على القماش تبقى على حالها لمدة طويلة من الزمن القماش، وذلك ألن القماش أو الرسومات الت
 على عكس الرسومات التي ترسم على الخشب أو سطوح أخرى .

 التوازن: -

يعتبر التوازن جزءا هاما في بناء العمل الفني ألن االتزان بين الوحدات يعطي جمالية للعمل الفني 
في جماليات التكوين الفني حيث يحقق اإلحساس  فالتوازن من الخصائص األساسية التي تلعب دورا هاما

، والتكوين المتوازي والمعتدل هو المقسم إلى أنصاف متعادلة ومتساوية 1بالراحة النفسية حين النظر إليه
في المظهر، وقد كان بريدجمان موفقا في توزيع األلوان والضوء والظل، فقد وضع اللون األبيض 

ملية التوازي بين طرفي اللوحة أي بين طرف غامق أال وهي الجهة واألصفر في وسط اللوحة ليقوم بع
اليسرى والناتج عن الفراغ الذي جعله بريدجمان بين الفتاة التي تعزف على آلة العود وانحائها قليال على 

 الوسادتين الخضراء والبنفسجية .

 الوحدة: -

إنجاز أعماله الفنية من خالل جمع الفنان في إن تحقيق الوحدة في العمل الفني هي مهارة يكتسبها 
وتشكيل الخطوط واألشكال واأللوان ودمجها في إطار مايجعلها كتلة واحدة لقد توصل علماء الجمال لمبدأ 

في العمل الفني إنبثاقا من تأملهم وإدراكهم للطبيعة والحياة فوجدوا أن اإلرتباك والتشتت والفوضى الوحدة 
إن إنسجام أشكال اللوحة هو الذي يحدد في الشكل والوحدة، والفكرة  ،2على نقيض من اإلتساق والوحدة

يمكن أن نقول أنه إنطلق من فكرة هي التي تحدد الشكل المناسب لها، فعند مشاهدتنا للوحة بريدجمان 
رسم " فتاتان شاباتان"، وهذا مايؤكد عنوان اللوحة بحيث حقق ذلك من خالل تمثيله وتصويره للفتاتين 

بدوان من لباسهما أنهما جزائريتان متأثرا في ذلك بمالحظته المختلفة حول الحياة اليومية اللتان ت
 .للجزائريين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 79خليل محمد الكوفجي:  ص - -1

 . 82:  صالمرجع نفسه - -2
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 الفراغ: -

الناجح، اليخلو أي عمل فني من وجود فراغات بين العناصر األساسية المستعملة في بناء العمل الفني 
ا ويعتبر الفراع أحد أعمدتها فهو اإليقاع الذي يعطي جمالية للصورة، ويمثل عنصرا هاما في الفنون نظر 

لوجود فراغ نشأ عن تجميع كتل أو مسطحات فإن ذلك يقضي أن يوضع في االعتبار تولي أهمية للشكل 
أن بريدجمان قد مثل في الصورة رأسين متوسطي الحجم ومتساوين ، ونجد في اللوحة 1الداخلي لهذا الفراغ

جة أن الفتاة التي تضرب على تقريبا وهما الفتاتين الشابتين أين شغال تقريبا كل الحيز المكاني للوحة لدر 
الدف نالحظ أن الجزء األيمن من جسدها خارج عن اإلطار، ومايظهر من فراغ في الجهة العلوية للوحة 

 مأله بريدجمان باأللوان والمناظر الطبيعية كاألشجار والنباتات .

 موضوع اللوحة: -3

 :عالقة اللوحة بالعنوان -

تين وقد وفق في اختياره ألنه يعبر عن صميم موضوع اللوحة، وسم الفنان لوحته بعنوان فتاتين شاب
فالشخوص محل التصوير تظهر فتاتين جميلتين جالستين يعزفان على آالت موسيقية ويرتديان اللباس 
التقليدي الجزائري، كما أن األلوان التي استعملها الفنان في لوحته هي متناسقة مع ألوان الخلفية خاصة 

 . لون لباس الفتيات

 الوصف األولي لعناصر اللوحة )القراءة التعيينية( -

جاءت اللوحة عامرة باألشكال واأللوان والتفاصيل إنها لوحة النعثر فيها على مكان شاغر، كما يظهر من 
العنوان، الصورة تمثيل لفتاتين إحداهن تعزف على ألة العود واألخرى تضرب على الدف )الدربوكة(، 

لى ألة العود ترتدي محرمة بلون أسود ومزركشة بخطوط صفراء، وتضع وردة صغيرة فالفتاة التي تعزف ع
بيضاء جهة أذنها اليمنى وترتدي فستان أبيض لون مزركش من األعلى برسوم صفراء وخطوط بنفسجية، 

ويظهر جزء من ألة العود وهي تعطي المشاهد بالظهر، وتضع على يدها اليسرى بعض األساور الذهبية، 
 وكأنها تنظر خلفها، أما عن مالمحها، فهي مالمح فتاة عاصمية بيضاء البشرة، بأنف دقيق، وتظهر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 101خليل محمد الكوفجي: ص -1ـ
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وشفاه وردية، وعيون سوداء، أما الفتاة الثانية، فترتدي أيضا ثوبا أبيض بخطوط حمراء من األعلى 
وترتدي محرمة حمراء ويظهر جزء من شعرها في مقدمة الرأس، وتتزين بالحلي حيث تضع سلسلة ذهبية 

لروح على جبينها، وترتدي خاتمين ذهبيين في خنصر على شكل حلقات دائرية على رقبتها، وتضع خيط ا
وبنصر يدها اليسرى، وتضع أساور على كلتا يديها، وتضرب الدف بكلتا يديها مشاركة رفيقتها في 
الموسيقى، وفيما يتعلق بمالمحها، فهي تبدو كفتاة عاصمية بعيون سوداء، وشفاه حمراء، وأنف دقيق، هذا 

ا لوصف الطبيعة الساكنة نجد في لوحة يظهر جزء من أشجار خضراء عن الحركة في اللوحة وإذا جئن
كثيفة وسماء زرقاء، هذه مجمل عناصر اللوحة التي اشتركت فيها العناصر الجامدة والبشرية بصفة 

 عامة.

 ثانيا: بيئة اللوحة:

 الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة: -

ستشراقي بأستاذه جيروم، من خالل التركيز على النساء الشرقيات تأثر بريدجمان في لوحاته عن الرسم اإل
حيث سلط الضوء في هذه اللوحة على المرأة الجزائرية وألبستها التقليدية التي تلبسها مع الحلي التقليدية 
األصيلة الذي ترتديه بكل أنواعه من أساور وحلي فالمرأة تمثل مركز اإلهتمام األول ومركز السيادة في 

 لوحة باعتبارها الموضوع الرئيسي وإن لم نقل الوحيد لهذه اللوحة الفنية .ال

 عالقة اللوحة بالفنان: -

عكس الفنان في لوحته صورة المرأة الجزائرية التي لطالما شدت انتباهه خاصة في ممارساتها للحياة 
رات و زار عدة مناطق اليومية سواء داخل المنزل أو خارجه، لذلك سافر بريدجمان إلى الجزائر عدة م

فيها منها العاصمة وهذا ماجعله يتعرف عن كثب على الحياة اليومية للجزائريات فحاول تجسيدها في 
ه ومنها اللوحة التي بين أيدينا، وجسد بريدجمان في لوحته هذه مفهوم الجمال كما يراه العديد من لوحات

األلوان الزاهية المتناغمة والخطوط المناسبة في رفق الشرقي، الجمال بتلك النظرة الرومانسية التي ترسمها 
وأناة دون أن تصدم العين بتكسرها، جمال المظهر اإلنساني الذي اليتجسد إال في كيان الفتاة البهية 
الحسناء التي نجدها هنا على هيئتين مختلفتين لنساء جميالت، مستديرات الوجه، مكحوالت العين، 

حسنا فوق حسنهن الثياب التي يرتدينها والحلي التي يتزين بها، إنهن سودوات الشعر، وقد زادتهن 
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باختصار سحر الجمال العاصمي الجزائري عندما يجتمع في هيأة فتاة، هذا الجمال الذي كان يغار عليه 
 رجال ويحجبونه عن أنظار الغرباء ألنهن جميالت وفاتنات في عمر الورود وعفيفات .ال

 ة التحليلية )التضمينية/التأويلية(:التفسير والقراء -رابعا

إن لوحة فتاتين شابتين من إمضاء الرسام األمريكي فريدريك أرثر بريدجمان والذي كتب اسمه باللغة 
 اإلنجليزية على الجهة اليسرى في أسفل اللوحة ليبين امتالكه لهذه اللوحة .

شاعر الرسام وحتى األسلوب الفني يظهر لنا في اللوحة أشكاال تحمل دالالت معبرة عن االتجاهات وم
الذي ينتمي إليه التي تعتمد على رسم الواقع المعاش كما هو ورصد الحاالت االجتماعية التي يعيشها 
المجتمع دون زيادة أو نقصان أين نجد أن الفنان قد مثل ذلك في رسمه، من خالل تصويره للزي التقليدي 

 اصيله .الجزائري األصيل للمرأة الجزائرية بكل تف

في إنجاز المشهد، ودراسة الضوء، وتفككه والواقعية إعتمد الرسام بريدجمان على التقنية اإلنطباعية 
بمنطقة الجزائر العاصمة، كما أنه قام بتسمية لوحته  ةاللوني، كما تمكن من رصد سلوك إنساني خاص

ا داخليا لفتاتين إحداهن تضرب بناء على هذا السلوك أو هذه الممارسة الشعبية، حيث تظهر اللوحة مشهد
العصابة أدخلت إلى الجزائر عن طريق النساء التركيات، على الدربوكة واألخرى تعزف على آلة العود، 

مع العلم أنها كانت موجودة منذ قديم الزمان، حيث كانت تستعملها علية أخت هارون الرشيد، وقلدتها 
هة، تربط من الخلف على الرأس وتختلف ألوانها حسب النساء في لبسها، وتغطي العصابة جزءا من الجب

المناسبات تصنع عموما من الحرير المتعدد األلوان، وفي بعض األحيان من الحرير األسود عندما تكون 
 . 1المرأة في حزن 

تسمى في الجزائر محرمة األولى بلون أحمر والثانية لون أسود تظهر في اللوحة فتاتين ترتديان محرمة 
وهي قطعة من القماش الحريري الالمع الذي ينتهي بالخيوط في األسفل، وقد كانت تلبس في القديم الفتول 

في البيت حيث تضعها نساء القصبة يوميا، حيث كانت سترة للمرأة العاصمية حينما تصعد إلى سطح 
ة كانت تعيش المنزل لغسل ونشر المالبس، أو عندما تخرج للفناء بما أن العائالت الجزائرية في القصب

 مع الجيران في بيت واحد وكبير مقسم إلى غرف وهكذا كانت المرأة تجد نفسها مرتاحة عندما تغطي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 29: صصوفي فاطمة الزهراء -1
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ترتدي الفتاة صاحبة محرمة الفتول الحمراء خيط الروح على جبهتها وهو حلي ، 1شعرها بمحرمة الفتول
جزائري تقليدي يصنع من الذهب ويوضع في الجبهة حول الرأس، ويعود تاريخه إلى العهد العثماني في 

تزوج شاب فقير ذو أصل طيب، اليملك في جيبه غير مصروف اليوم، تزوج هذا الشاب الجزائر، عندما 
من عائلة عاصمية عريقة ومرموقة، وفي يوم الزواج أهدى هذا الشاب الفقير إلى عروسته عقدا من 
الذهب، كان العقد أصغر من أن تستطيع الفتاة وضعه حول رقبتها لصغر حجمه، فلم تتحمل أم العروس، 

إشارة لصغر حجم العقد، فقام هدية وقالت باللهجة العاصمية األصيلة:"بوه هذا جبلها خيط الروح" هذه ال
أب العروسة بالتدخل لينقذ الموقف وأخذ ذلك العقد الصغير ووضعه على جبين ابنته، فزادها ذاك العقد 

الفنية لمجموعة ما وخبرة ، فقدرة الحلية في التعبير عن معنى ماتكمن في احتوائها للخبرة 2 وسامة وجماال
الحياة والفكر، انشغاالت، عالقات بين األشخاص وبين الجماعات، العقائد، الخرافات، وتعتبر أشكال 

 وزخرفة الحلية، عناصر مكونة ورموز .

فالحلية الجزائرية منذ زمن، لقيت اهتمام الهواة والمختصين كما تشهد عليه المعارض المختلفة، الكتب 
نجزة من حين آلخر، عالوة على الجاذبية التي تمارسها على الكل، فتظهر كأداة شاهدة واألدوات الم

مخصصة إلبراز قيمة الجسم، أداة حامية تحفظ من األمراض والعين الشريرة، ضامنة للمستقبل، زيادة عن 
ة لفئة يديولوجيتصبح أداة شاهدة للثقافة واإلالفوائد التي تجلبها للحياة العائلية واالجتماعية لألشخاص، 

المحرمة هي منشفة كبيرة وطويلة يغلب عليها الشكل المربع، تثنى في الوسط اجتماعية أو عرقية معينة، و 
بحيث تأخذ الشكل المثلث، توضع على الرأس قليال لتغطية الجبهة، يتقاطع طرفاهما خلف الرقبة، ثم 

وقعة، تنتهي األطراف بأهذاب ذهبية تتدلى يربطان في األمام أو الجانب، ومنطقة إلتقاء األطراف تكون ق
على الخدين، وتكون المحرمة في معظم األحيان سوداء أو حمراء اللون، وهي مخصصة للمرأة المتزوجة 
فقط لتغطية رأسها فال يسمح العرف أن تضعها الفتاة قبل زاجها، وقد تضع المرأة فوق هذه المحرمة 

جزءا من الجبهة وتربط من الخلف في أعلى الرأس، وهناك  محرمة ثانية تعرف باسم عصيصبة تغطي بها
 .3من النساء من يزين شعورهن المضفور بالآلليء والجواهر والفيروز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- http://jazair.org ،17/12/2021،1ليال،  23:54، س:2020أكتوبر /8أميرة بوحجار: محرمة الفتول..محرمة التصديرة-  

، 18/12/2021صباحا،  00:37، يوم السبت: 24/11/2020الحكواتي الجزائري: عقد الحب الجزائري.. قصة خيط الروح، -2
http://www.elhakawatidz.com  

 . 80شريفة طيان: ص - -3
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 خامسا: نتائج التحليل

 باالعتماد على خطوات التحليل السابقة استطعنا التوصل إلى مجموعة من النتائج وهي:

وأسبابه الموضوعية، إختلفت دوافع وأهداف المستشرقين من تصوير الشرق فلكل منه رؤيته الخاصة  -1
لشرق )الجزائر( حبا وفضوال لمعرفة الشرق واالستلهام منه مواضيع جديدة وتجديد فبريدجمان سافر إلى ا

 فنه وإحراز النجاح والتقدم في مشروعه الفني .

ت اإلستشراقية في تلك تسمية اللوحة يخرج عن إطار ماكان مألوف من التسميات المطلقة على اللوحا -2
 وحاتهم كانت مشحونة بالتعابير الجنسية .ين أن تسميات الفنانين المستشرقين للالحقبة في ح

وتنوعها مستخدما مدلوالتها السيميولوجية التي تحدد اإلطار لقد اعتنى كثيرا برسم ثياب الشخوص  -3
الجيوتاريخي لموضوع اللوحة إضافة إلى المكانة االجتماعية التي تحتلها الشخوص، كما أن مدلوالت 

قد تشير أيضا إلى المجتمع وثقافته، وهذه نقطة مهمة استطعنا أن  الثياب قد تكون أعمق من ذلك، إذ أنها
 نستقرئها من اللوحة ومن تنوع أزياءها ودقة تفاصيلها .

لقد أحكم الفنان الموضوع وذلك بتوظيف عالمات مختلفة تتكامل بعضها البعض فالخطوط التي  -4
 ت لتوحي لنا بنعومة عالم األنثى .تقاطعت لترسم األشكال والمساحات المملوءة باأللوان كلها اتحد

إن الرسالة األساسية التي تحملها اللوحة تركز على البعد االجتماعي والثقافي، فالرسام من خالل هذه  -5
اللوحة أراد أن يعيد تركيب جانب من جوانب المجتمع العاصمي الجزائري، أين تكون الفتاة بطلتها 

تماعية وثقافية معينة تخص المجتمع الجزائري في فترة معينة من األساسية، ففي اللوحة إشارة إلى قيم اج
 الزمن كمجتمع عربي إسالمي .

لعل شغف بريدجمان بساء الشرق وتحديدا الجزائريات قد أوصله إلى مراحل متقدمة في تجسيدها  -6
والصياغة  ونوعا من االستقرار في مواضيعه، والمشهد الواقعي الذي زاوج فيه مابين التشكيل التقليدي

الجمالية لمختلف القيم التشكيلية وعلى رأسها الخط واللون، أين نلمس في محتوى لوحاته نسجا من الواقع 
فيما تعلق بالبصريات على سطح العمل الفني، والتي تحاكي مضمون اللوحة الذي يختلف معه في 

ي إخراج عمله الفني المقترن ، ويمكن القول بأن جل مراحل الفنان بريدجمان فمصداقية المشهد الحقيقي
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أساسا بعنصر المرأة تصب في توجيه هذا العنصر كأيقونة ثقافية وتاريخية، األمر الذي تعكسه مختلف 
 صرية على أسطح لوحاته التشكيلية.الدالالت الب

يبدو أن نتاج بريدجمان خاصة ماتعلق بالنساء الجزائريات قائما باألساس على التأمل واإلستذهان  -7
متواصل المنبثق عن مراقبة المرأة في مختلف مجاالتها اإلجتماعية، حيث نالحظ أن اللون قد لعب دورا ال

 هاما في عكس مختلف التمظهرات الطبيعية والبيئية .

إظهار بريدجمان الرموز الشرقية التي تمثل طبيعة ومميزات األلبسة التي ترتديها المرأة الجزائرية، من  -8
زة والمحرمة وخيط الروح، باإلضافة إلى تصويره آلالت موسيقية معروفة في الشرق عامة خالل إبراز البلو 

 وفي الجزائر خاصة كالدربوكة وآلة العود .
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 نتائج الدراسة

ركز بريدجمان على أسلوب العمارة والتصميم واألثاث وفن الزخرفة في البيوت الجزائرية، فالنكهة  -1
تجسدت من الناحية العملية في القصور والمساكن الجزائرية، فاللوحات تظهر األقواس  الجزائرية اإلسالمية

القبب كما تبدو في الواقع وغرف البيوت كذلك مبنية من الخشب والرخام، أما الديكور الداخلي للبيوت، 
باتية على فقد تفنن بريدجمان فيه من خالل إبراز الزخارف التي تعتمد الخطوط واألشكال الهندسية والن

 جدران وأرضية الغرف مثل لوحة القيلولة .

لوحات بريدجمان مليئة بالضوء والظل ونور الشمس، فالضوء يكسب التلوين سمات تغير الجو العام  -2
في اللوحة نوعا ما، فالشمس التساعد فقط على تكوين جو مشبع باإلنفعالية والطمأنينة، بل يبدو كما لو 

طفة لونية مكسبا إياها إشراقا نادرا ويتجلى الظل في لوحة العبات الورق، وأما أنه ينبثق في داخل كل ل
 نور الشمس فيبرز في لوحة على السطح وصمت الليل .

إن أغلب لوحات بريدجمان هي تسجيل أو توثيق لآلثار والمعالم الجزائرية مع إضافة تأثيرات جمالية،  -3
 العاصمة وتلمسان .خاصة المعالم الحضارية المتعلقة بالجزائر 

نالت المرأة الجزائرية اهتماما كبيرا في لوحات بريدجمان باعتبار المرأة الجزائرية صورة مهمة ومرآة  -4
عاكسة للبيئة الجزائرية، وقد أنصفها بريدجمان في بعض لوحاته خاصة في لوحة عائشة، امرأة من جبال 

 بر جمال الجزائريات هو امتداد لجمال المكان .القبائل، ولوحة على الشرفة، وفتاة من تلمسان، واعت

بكثرة األلوان ركز بريدجمان على مالبس المرأة الجزائرية التقليدية، فمالبس النساء في اللوحات تتسم  -5
والحلي، ولم يركز بريدجمان على طراز معين بل ركز على أنواع كثيرة مثل الزي التقليدي النايلي، والزي 

، والزي التقليدي العاصمي للنساء، فالحلي الذهبية والفضية وأوشحة الرأس واألقمشة التقليدي التلمساني
فال باأللوان والحضارة واألصالة، فالمالبس ليست المطرزة بالفضي والذهبي شكلت كلها تراث ثقافي حا

وثقافية، إذ  محصورة فقط في التستر والوقاية من البرد والحر، وإنما لها دالالت دينية وسياسية واجتماعية
يعتبر اللباس من المكونات المادية للثقافة، ويرتبط تصميمه بالثقافة السائدة في المجتمع، فاللباس يدل 
على رموز مشفرة تعبر المنظومة الثقافية التي يفرضها المجتمع على أفراده حيث يصبح كل زي خاضع 

 ان وعائشة، امرأة من جبال القبائل .لمعايير معينة في مجتمعه، وهذا مايظهر في لوحة فتاة من تلمس
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التي تظهر في لوحة ظهيرة عرفت المرأة الجزائرية بالعفة واإلحتشام في لباسها فالمالبس الشفافة  -6
التمت للواقع بصلة وفيه تشويه لصورة المرأة الجزائرية، رغم أن بريدجمان قدم اللباس التقليدي الجزائر 

إال أن المالبس الشفافة التي تكشف عن النهدين في تصميم واللون كصورة جمالية تجمع بين الشكل وال
 لوحة ظهيرة الجزائر تجعل المرأة الجزائرية وكأنها مجرد عارضة ومثيرة للشهوات بالنسبة للمشاهد الغربي .

جسد بريدجمان في لوحاته الجمال األنثوي الجزائري من خالل توظيفه لأللوان الزاهية المتناغمة  -7
ط المناسبة في رفق وأناة دون أن تصدم العين بتكسرها، فجمال المظهر اإلنساني جسده بريدجمان والخطو 

في كيان الفتاة البهية الحسناء الشابة، فالنساء في لوحات بريدجمان مستديرات الوجه، ومكحوالت العين، 
مال الجزائر في وسودوات الشعر، وقد زادتهن المالبس والحلي حسنا، فقد لخص بريدجمان باختصار ج

 هيأة فتاة سواء كانت من العاصمة أو من تلمسان أو غير ذلك .

تظهر النساء الجزائريات في لوحات بريدجمان هادئات ويتمتعن بحياة هادئة ومرفهة، مع أن اللوحات  -8
واقع رسمت في فترة اإلحتالل الفرنسي للجزائر، فالسلم والمودة الموجود في اللوحة لم يكن ينطبق على ال

 الجزائري في ذلك الوقت .

تطرق بريدجمان أيضا إلى موضوع الحريم والحرملك في لوحة صمت الليل ولوحة ظهير الجزائر،  -9
ولوحة القيلولة، ويعتبر تصوير الحريم من المواضيع التقليدية في اإلستشراق الفني، فلوحة صمت الليل 

لة محاطات بأالت العود وأقمشة من الحرير النساء الجزائريات شبيهات بقصص ألف ليلة وليتصور 
واألرضية مفروشة بجلد أسد حيث تبدو النسوة في غاية الرقة والذوق واألناقة واستخدم بريدجمان لعبة 

 الضوء والظل إلظهار مكامن األنوثة واألناقة معا .
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 خاتمة 

مرأة الجزائرية منها ماهو مطابق إن الصورة التي نقلها الرسام األمريكي فريدريك أرثر بريدجمان عن ال
للواقع خاصة من حيث الزي والحلي واالحتشام الذي يحمل في طيته مزيجا من القيم والجماليات، ومنها 
مابه مغالطة فظيعة خاصة مع وجود الشيشة في بعض اللوحات واألزياء الشفافة الكاشفة لمفاتن المرأة في 

المرأة الجزائرية كانت والزالت امرأة متدينة وحافظة بعض لوحاته، وهذا أمر خاطئ وغير صحيح، ف
ومحتشمة ومكافحة تحرص على سمعتها وسمعة بيتها وعائلتها، فهذا التمثيل الخاطئ للمرأة الجزائرية في 
بعض لوحات بريدجمان له عدة حوافز، بعضها فني يعود إلى االتجاه الفني المهيمن خالل القرن التاسع 

ة الشرق عموما والجزائر خاصة، وبعضها سببه توجهات إيديولوجية هذفها التقليل عشر واإلفتتنان بحضار 
والحط من مكانة الشرق، لذلك يتم استعراض النساء الشرقيات عموما والجزائريات خاصة على أنهن 

 مثيرات للغرائر .

وهي تمارس تجدر اإلشارة إلى أن بريدجمان أنصف المرأة الجزائرية في كثير في لوحاته حيث صورها 
النشاطات اليومية المتعلقة بالتعليم والتربية والنسج وماإلى ذلك، وربما يكون بريدجمان من الرسامين 

ذين لم يشوهوا المرأة الجزائرية في لوحاتهم، بل قدمها في صورة جمالية تحفز المستشرقين القالئل ال
على إظهار مدن الجزائر وطبيعتها  المشاهد الغربي على التعرف على الجزائر عموما خاصة وأنه يحرص

 كديكور خارجي وكخلفية في لوحاته .
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 المحتوياتفهرس 
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 1878-  .                                     74- ( The seista )لوحة القيلولة  -2
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 100                                 (. The Card Playersلوحة العبات الورق ) -5

 108                              . ( Silence Of The Nightلوحة صمت الليل ) -6

 117                                  . (Afternoon Algeria )لوحة ظهيرة الجزائر -7

 Two Young Girl)) .                                  126لوحة فتاتين جزائريتين  -8

 136                                                                        الدراسة نتائج
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 التعريف بالمؤلف

: ليليا عثمان الطيباالسم   

19/06/1990تاريخ الميالد:   

(-03-)جامعة الجزائر  -تخصص دراسات في سيميولوجيا االعالم واالتصال  -ليا سنة خامسة دكتوراه علوم أدرس حا -  

 الدراسات واألبحاث األكاديمية:

. 2020كتاب أكاديمي بعنوان عاطفة الحب في أفالم ديزني الصادر عن دار خيال للنشر والترجمة سنة  -  

فرنسا( -التحريك )مجلة شورت كراسات الفيلم القصير  مقال صحفي بعنوان رمزية األب في سينما -  

 -مقال صحفي بعنوان التنبؤ باألزمة السورية في الفيلم السوري القصير حياة عادية )مجلة شورت كراسات الفيلم القصير -
(-فرنسا  

السودان ( -مقال صحفي بعنوان سينما التحريك وتشكيل مفهوم الجمال )مجلة مسارب أدبية  -  

 -ل صحفي بعنوان ذكرى المكان في رواية بقايا قهوة للروائي األورغوائي ماريو بينيديتي )مجلة مسارب أدبية مقا -
( -السودان   

العراق( -مقال صحفي بعنوان جمالية البورتريه في لوحات الرسامة الروسية زينادا سيريبرياكوفا )مجلة زهرة البارون  -  

العراق ( -في فيلم الرسوم المتحركة رجل الورق )مجلة زهرة البارون  مقال صحفي بعنوان البحث عن الشريك -  

العراق ( -مقال صحفي بعنوان الخروج عن المألوف في سينما الطفل )مجلة زهرة البارون  -  

الجزائر( -ملحق سينيفنون  -مقال صحفي بعنوان ثقافة الصورة في سينما التحريك )جريدة الشباب الجزائري  -  

ليبيا ( -ي بعنوان مغناطيس المطالعة بين الجاذبية والنفور )جريدة صدى المستقبل مقال صحف -  

 -أغنية تاروال للمطرب الجزائري الراحل معطوب الوناس -مقال صحفي بعنوان قصة عشق أبدي لمتحابين فرقهما العقم  -
العراق ( -)مجلة زهرة البارون   
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 السودان(-)جريدة التيار - A floded wishاأللم واألمل في فيلم  -مقال صحفي بعنوان سينما التحريك واالوبئة  -

 الجزائر( -مقال صحفي بعنوان الجلسات النسائية الجزائرية في الفن التشكيلي )جريدة الوسط -

المظلة والذكريات في فيلم الرسوم المتحركة القصير  -مقال صحفي بعنوان الفقد واألمل في سينما التحريك   -
Umbrella-  الجزائر( -)جريدة الوسط 

للموسيقار  Flying Heartمحاكاة الطبيعة في معزوفة  -مقال صحفي بعنوان هوية المكان في موسيقى الهنود الحمر  -
 الجزائر( -)جريدة الوسط  - Leo Rojasليو روخاس 

  -ني "كمان النجوم" نموذجا فيلم األنمي اليابا -مقال صحفي بعنوان رمزية الشخصيات التاريخية في سينما التحريك   -
 الجزائر( -)جريدة الوسط 

 Beauty And Theفيلم الرسوم المتحركة الجميلة والوحش  -مقال صحفي بعنوان سينما التحريك وثنائية جميل/قبيح   -
Beast  السودان ( -)مجلة مسارب أدبية  -نموذجا 

 كردستان ( - AZADIYA RAMANEمقال صحفي بعنوان الجسد األنثوي وفوضى المكان )مجلة  -

 الجزائر ( -مقال صحفي بعنوان موناليزات الجزائر )جريدة الحوار   -

 The Accordionمقال صحفي بعنوان التعدي على قدسية المكان بين العنف والالعنف في الفيلم اإليراني القصير   -
 فرنسا (  -)مجلة شورت/كراسات الفيلم القصير 

 - Braveمقاربة سيميائية لفيلم الرسوم المتحركة شجاعة -صورة المرأة المتمردة في سينما التحريكمقال أكاديمي بعنوان  -
 . 2021،ديسمبر 10مجلة آفاق سينمائية العدد

 

 



 

 

 

 

 

 

 


