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مقدمة
لم يعرفا المغرب اللوحة التشكيلية المسندة إل فششي بدايششة القششرن العشششرين،
وبالضششبط سششنة 1920م ،متششأثرا فششي ذلششك باللوحششة الغربيششة المسششندة الششتي
ظهرت إبان المرحلة التشكيلية الكلسششيكية .ويمكششن القششول بششأنه قششد تعششرفا
إليها مع فرض الحماية على المغرب سنة 2012م.
وقد تحقق هذا التأسيس بواسطة الحتكاك بالغرب ،والمثقافة معه من داخل
المغششرب المسششتعممر نفسششه .ومششن هنششا ،بششدأ الفششن التشششكيلي المغربششي برسششم
لوحات تشكيلية فطرية ،وواقعية ،وتشخيصية .وبعد ذلك ،تأسست مششدارس
التشششكيل بششالمغرب كمدرسششة الشششمال ،ومدرسششة الجنششوب ،ومدرسششة الششدار
البيضاء.
وقد عرفا التشكيل المغربي لوحات تشكيلية متنوعة ،تجمع بيششن الفطريششة،
والكلسشششيكية ،والنطباعيشششة ،والواقعيشششة ،والجروتيسشششكية ،والرمزيشششة،
والوحشية ،والسريالية ،والدادائيششة ،والتكعيبيششة ،والتجريديششة ،والمسششتقبلية،
والفن المعاصر بمختلف اتجاهاته البصرية ،والرقمية ،والتشكيلية...
ومن هنا ،يكون غرضنا من هذه الدراسة هششو تتبششع نشششأة اللوحششة التشششكيلية
وتطورها بالمغرب ،بالتوقف عند مجموعة من اللوحات المسندية  ،بتحليل
بعششض الرسششوم البداعيششة ،واللوحششات التشششكيلية ،والعطششاءات الفنيششة وفششق
منظور المدرسة التي تنتمي إليهششا اللوحشة ،بتتبشع المششدارس البصشرية وفششق
تسلسلها التاريخي لمعرفة تاريخ الفن التشكيلي بالغرب نظرية ،وممارسششة،
وتجربة.
وعلى العموم ،فقد قدم التشكيل الغربي  ،منذ المدرسششة الفطريششة إلششى يومنششا
هششذا ،لوحششات فنيششة وجماليششة بصششرية متميششزة وممتلئششة بششدللت سششيميائية
بصششرية وأيقونيششة متنوعششة ومختلفششة ،تتبششاين حمولتهششا الدلليششة والفنيششة
والجمالية والذهنية من مدرسة تشكيلية إلشى أخشرى ،أو مشن سشياق بصشري
إلى آخر ،إن بنية ،وإن دللة ،وإن وظيفة.
وما يهمنا في كتابنا هذا هو التركيز على تاريخ اللوحة التشكيلية المغربيششة،
وتتبع مسارها من النشأة حشتى مرحلشة التطشور والنتع اش والنزيشاح عشن
الشأششكال التشششكيلية السششائدة.أي :دراسششة الفششن التشششكيلي المغربششي تأريخششا
وتوثيقا وتحقيبا من جهة  ،ورصششد أنششواع اللوحششة التشششكيلية بششالمغرب مششن
جهة أخرى.
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ونرجو من ال عز وجل أن تنششال هششذه الدراسششة إعجششاب القششراء الفاضششل،
وتنششال كششذلك رضششا البششاحثين والعلمششاء المتخصصششين .ونعتششذر عششن كششل
الخطاء التي نكون قد ارتكبناهششا فششي هششذه الدراسششة؛ لن النسششان ضششعيف
بطبعه ،يعرفا بالسهو ،والعجز ،والنسيان ،والتقصير .وال نسأل أن يجعل
عملنا خالصا لوجهه الكريششم ،وهششو حسششبنا ،ونعششم الوكيششل .وقششد صششدق الشش
العظيم " :وما أوتيتم من العلم إل قليل"1.

توطئة لبد منها:
 - 1الية ،85 :سورة السراء ،القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن الزأرق.
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يسششعى الفنششان التشششكيلي إلششى التعششبير عششن أفكششاره ،ومشششاعره ،وأحاسششيه،
ووجدانه ،وانفعالته وفق مادة تشكيلية بصرية ومرئية ،فيهششا بصششمات مششن
الجمال ،والحسششن ،والششذوق .ومششن ثششم ،يهششدفا الفنششان إلششى تحقيششق الوظيفششة
التشكيلية فششي لششوحته الششتي تعششد فضششاء سششيميولوجيا ،يحششوي مجموعششة مششن
الشأكال ،والخطوط ،واللوان ،والمجسششمات ،والمسششطحات ،والنقششط .وقششد
تكون تلك اللوحة ممتلئة أو فارغششة .وبالتششالي ،يعششبر المتلء والفششراغ عششن
أحاسششيس الفنششان التشششكيلي وتششأملته الفلسششفية الششتي تنششم عششن ذوقششه الفنششي
والجمالي ،سواء أكان ذلك الفنان كميا أم كيفيا ،تشخيصيا أم شأكلنيا.
وبالتالي ،تختلف رؤية اللوحة ومنظورهششا مشن فنشان إلشى آخششر .ومشن هنشا،
تستند التشكيلية إلى الفرشأاة واللوان .وتتنوع اللوان إلششى بششاردة ،وحششارة،
ومحايششدة ،وبسششيطة ،ومركبششة ،حسششب طبيعششة اللوحششة وسششياقها المرجعششي
والتداولي  ،وحسب الرؤية الجمالية التي تتحكم فيها .وليمكن الحديث عششن
لوحة إل إذا توفرت فيها الوظيفة التشكيلية القائمة على الشكل واللون علششى
حد سواء.

المطلب الول :مفهوم اللوحة التشكيلية والفضاء التشكيلي
يقصد باللوحة التشششكيلية تلششك اللوحششة الفنيششة المحششدودة الحجششم الششتي ترتبششط
بالمسششند أو الحامششل ،وقششد تكششون تلششك اللوحششة مصششنوعة مششن الخشششب ،أو
الورق ،أو القماش ،أو الكرتون ،أو الكتان ،أو الجلششد ،إلششخ...؛ فتعلششق علششى
الجششدار ،أو مششا يسششمى أيضششا فششي الثقافششة الغربيششة باللوحششة المسششندية )La
 .2(peinture de chevalet ou peinture sur chevaletوم ن ث م،
فاللوحة المسندية هي نتاج الثقافة الغربية منذ أواخر القششرن الخششامس عشششر
الميلدي ،مثل ليوناردافنشي في لوحته جيوكاندا ،وإن كانت اللوحششة الفنيششة
معروفة عند اليونانيين.
2-Jean-Philippe

Breuille (dir), L'Atelier du peintre et l'art de la
peinture. Dictionnaire des termes techniques, Paris Larousse
1990 ;Pierre-Gilles Girault, « La Peinture de chevalet. Jean Hey et la
naissance d'un genre », Dossier de l'Art no 178, p. 18-27 ; Clément
Greenberg, "La crise du tableau de Chevalet", 1961.
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وقد أعلن جاكسون بولوك ) (Jackson Pollockنهاية اللوحة التشكيلية،
وبداية انقراضها المتدرج مع الفن المعاصر الذي بدأ يستخدم أقمشة كششبيرة
الحجم ،ولسششيما مششع حركششة الششرش )  ،(drippingأو الرسششم الحركششي ،أو
الصششباغة الحركيششة )  (Action paintingالششتي ظهششرت بنيويششورك فششي
سنوات الخمسين من القرن الماضي ،فقد رسم بلوك رسششوماته الفنيششة علششى
شأراع الباخرة ،أو على أقمشة فوق الرض.

اللوحة المسندية
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حركة الرش
وتتضمن اللوحة التشكيلية فضاء بصريا ،أو مسطحا مجسما محدد البعششاد
)العمق ،والسطح ،والعلششو( .ومششن ثششم ،يسششعف الفضششاء البصششري ،بإطششاره
وحيزه  ،اللوحة لكي توجششد مششن أجششل تحقيششق كينونتهششا البصششرية ،والفنيششة،
والجمالية.ويعني هذا أن اللوحة بمثابة فضاء بصششري وسششيميائي وأيقششوني،
يحوي جميع المكونات المرسومة ،والمعروضة ،والمشخصة.
و بتعششبير آخششر ،إن الفضششاء التشششكيلي هششو بمثابششة عششالم ممثششل فششوق رقعششة
البياض .ويمكن القول أيضا إن الفضاء بمثابة خلفية بصرية عامششة تتخللهششا
الجسام والكتل .إنه بمثابة الفوندو) (Fondoالذي يحوي مختلف الشأششكال
والمواد والجواهر والشأياء والذوات والكائنات بمختلف أشأكالها وأحجامها
البصرية ،سواء استعمل الفنان التشكيلي تقنية الكولج ) 3 (Collageأم لم
يسششتعملها ،وسششواء أكششانت تلششك اللوحششة بسششيطة مسششتقلة بنفسششها بمختلششف
 - 3الكولجا  :من الفرنسية ) (Collerتعني لصق ،و هو تكنيك فني يقوم على تجميع أشأكال
مختلفة لتكوين عمل فني جديد .إن استخدام هششذه التقنيششة كشان لششه تششأثيره الجششذري بيششن أوسششاط
الرسومات الزيتية في القرن العشرين كنوع من الفن التجريدي أي التطويري الجاد .وقد تمت
تسميته من قبل الفن انين ج ورج ب راك الفرنس ي و ب ابلو بيكاس و الس باني ف ي ب دايات الق رن
العشرين .ويتضمن عمل الكولج الفني قصاصات الجرائد ،والشأ رطة ،وأج زاء م ن ال ورق
الملون المصنوعة يدوياا ،ونسبة من العمال الفنية الخرى ،والصور الفوتوغرافية ومششا إلششى
ذلك .حيث يتم تجميع هذه القطع والقصاصات وتلصق على قطعة من الورق أو القماش.
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مكوناتهششا أم كششانت لوحششة تشششكيلية مركبششة مششن مجموعششة مششن الجششزاء
والعناصر واللوحات الصغرى أو الفرعية أو المماثلة.
ولقد أصبح الفضاء التشكيلي جزءا أساسيا من عناصر العمل الفنششي ،مششادام
يشكل المساحة الهندسية الرئيسة الششتي تتحكششم فششي العمششل الفنششي والجمششالي.
وأكثر من هذا يعد الفضاء التشكيلي رقعششة ضششيقة أو واسششعة تنكتششب عليهششا
الصور والفكار والمشاهد بطريقة تشخيصششية وتمثيليششة بصششرية ،بتحريششك
المواد ،والشأياء ،والعناصر ،واللوان ،والذوات ،ضمن مستويات هندسية
مختلفششة ومتباينششة ،وبششألوان سششيميائية تختلششف دللتهششا بششاختلفا السششياقات
التداولية ،والمرجعية ،والتخاطبية.
ومن هنا ،يتضمن الفضاء التشكيلي عالم البياض وعالم السششواد ،أو يحششوي
عششالم الفششراغ ،والعششالم المشششكل أو العششالم البصششري المرسششوم ،والممثششل
والمشخص بالعناصر ،والخطوط ،واللوان ،والشأكال.بمعنششى أن الفضششاء
التشكيلي هو فضاء بانورامي بصري عام ،يتخذ مساحة نصية ما ،ويتخلله
الشكل واللششون .ويتسشم هششذا الفضششاء بتقابششل الشأششكال ،وتماثلهششا ،وتوافقهششا،
وتنافرهششا ،وانسششجامها ،واتسششاقها ،وتعارضششها ،واختلفهششا.إنششه يتضششمن
مختلف العلقات التشكيلية  ،مادامت تظهر سيميائيا على رقعة البياض.
ومن ثم،يتضمن الفضاء التشكيلي عالمين متقابلين ومتفاعلين :عالم الفششراغ
من جهة ،وعالم المتلء من جهة أخرى .ول يكتفي هذا الفضششاء بالتشششكيل
وقد نشأ الكولج أو فن لصق القصاصات في الصين ،عندما اخترع الورق فششي القششرن الثششاني
قبل الميلد تقريباا .ومع ذلك ،فإن استخدام الكولج ظل محششدودا حششتى القششرن العاشأششر للميلد،
حين بدأ الخطاطون في اليابان باستعمال مجموعة م ن القصاص ات م ن ال ورق ليكتب وا عل ى
سطحها إنتاجهم من الشعر .وارتبط ميلد وتطور فن الكولج الحديث بميلد موجة جديدة في
]
الفنون أطلق عليها الحداثة.
أما في أوروب ا ،فق د ظه رت تقني ة الك ولج ف ي الق رون الوس طى خلل الق رن الث الث عش ر
للميلد ،عنشدما بشدأت الكاتدرائيشة)  ،( Gothic Cathedralsباس تخدام لوح ات تص نع م ن
أوراق الشأجار المذهبة ،والحجار الكريمة  ،وبعض المعششادن الثمينششة فششي اللوحششات الدينيششة.
وفي القرن التاسع عشر للميلد ،استخدمت طرق الكششولج أيضششا بيششن أوسششاط هششواة العمششال
اليدوية للتذكارات ،مثل :استخدامهم لها في تزيين ألبومات الصور والكتب.
ولقد اشأتق مفهوم الكولج من اللفششظ )  ، ( collarوال ذي اخ ترعه )،( Georges Braque
وبالو بيكاسو )  ( Pablo Picassoفي بداية القرن العش رين للميلد عن دما أص بح الك ولج
جزءا مهما في الفن الحديث.
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الواقعي المادي الحسي فحسب ،بل يتعششدى ذلششك إلششى التشششكيل التجريششدي،
والسششششريالي ،والمسششششتقبلي ،والفتراضششششي ،والتكعيششششبي ،والنطبششششاعي،
والكاليغرافي ،والرشأمي ،4والمعاصر...
وعليه ،فالفضاء التشكيلي عبششارة عششن لوحششة فنيششة وبصششرية محششددة بأبعششاد
هندسشششية وجماليشششة معلومشششة ومحشششددة ،تتضشششمن كتل وأشأشششكال وألوانشششا
مختلفششة.ومششن ثششم ،فالفضششاء التشششكيلي حالششة جماليششة وفنيششة خاصششة ،ينطششق
بتجربة إنسانية ،أو حالة شأعورية خاصة ،أو يعلن عن حالة نفسية وجدانيششة
وذهنية مليئة بالمعاني والدللت السيميائية المتنوعة والمختلفة .إنها بمثابة
تجربة جمالية تثير المتعة ،وتقدم الفائدة ،وتتضمن رسالة إقنششاع ،وحجششاج،
وجششدل ،واقتنششاع ،وتششداول ...ومششن هششا ،فالفضششاء التشششكيلي هششو عششالم
سيكولوجي انفعالي يؤثر في الملحظ ،ويحمل معاني ودللت بصرية ثرة
سطحية وعميقة لوظائف فنية ،وجمالية ،وسيميائية .
ويمكن الحديث سيميائيا ونقديا عن أربعة فضاءات رئيسششة متعلقششة باللوحششة
التشكيلية :
 الفضاء الكوني  :يوجد خارج اللوحة التشكيلية ،ويحيششل علششى السششماء
والرض فششي أبعادهمششا الماديششة والحسششية ،ويتفاعششل النسششان مششع هششذين
الفضاءين بشكل مباشأر وغير مباشأر
 الفضاء المغلق هو ذلك الفضاء الضمني المجششرد الششذي تنقلششه اللوحششة
التشكيلية .وهو فضاء تخييلي محدود هندسيا بالطول ،والعششرض ،والعمششق.
وهو إطار فنشي وجمششالي للوحششة ،فشي شأشكل فشراغ عششام ،ليمكشن تششأويله أو
قراءته فنيا وجماليشا ،مشادام لشم ييضشممن بعشد بالشأشكال ،واللشوان ،والكتشل،
والحجام.أي :إنه بمثابة مساحة خالية وفارغة في شأكل بياض عام وتام.
 الفضاء الضمني التخييلششي هششو ذلششك الفضششاء الششذي يتششداخل مششع بششاقي
عناصر تكوين اللوحة .5ومن ثم ،فهو يؤشأششر علششى ذلششك الفضششاء البصششري
الفني والجمالي الذي يحوله الفنان التشكيلي إلى فضاء مفتششوح مطلششق غنشي
بالدللت ،بعد أن كان من قبل فضاء مغلقا مجردا محدودا .ويعني هذا أنششه
 - 4الرشأوم صار به خطوط.
 - 5عصششام نششاظم صششالح) :وسششائل توظيششف الفضششاء فششي اللوحششة التشششكيلية لششدى الرسششامين
الشباب)الرسامين العراقيين أنموذجا -دراسششة تحليليششة( ،مجلــة كليــة الداب ،العششدد  ،95ص:
.447
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فضشششاء المتلء بالتششششكيل البصشششري والسشششيميائي ،يزخشششر بشششالخطوط،
والحروفا ،والكتل ،والمواد ،والشأكال ،والحجام  ،واللوان.
 فضاء الرصد هو ذلك الفضاء الخيالي الفتراضي الذي يتعلششق بعمليششة
الملحظة ،واستيعاب دللت ذلشك الفضشاء البصشري .بمعن ى أن الملحشظ
يرسم فضاء اللوحة التشكيلية في مخيلته الذهنيششة ،بالتقششاط تفاصششيل اللوحششة
وملمحها المجملة والخاصة ،وتأويل علماتها البصرية ،وبنائها من جديششد
وفق رؤيته ومنظوره البصري ،والتشكيلي ،والنقدي ،واليششديولوجي.ومششن
ثم ،يرتبط هذا الفضاء بمرحلة الملحظة من جهة أولى ،ومرحلة النقد مششن
جهة ثانية ،ومرحلة إعادة البناء من جهة ثالثة.
وعلى العموم ،ليمكن فصششل الفضششاء عششن الفششراغ لوجششود علقششة ارتبششاط،
وتفاعل ،واحتواء ،وتضمن .وبالتالي ،فهناك فضاءات متنوعة في علقتهششا
بششالفراغ كالفضششاء الفيزيششائي ،والفضششاء الفلسششفي ،والفضششاء المحسششوس،
والفضششاء المجششرد ،والفضششاء الفتراضششي ،والفضششاء الششواقعي ،والفضششاء
الخيالي ،والفضششاء الرومانسششي ،والفضششاء التكعيششبي ،والفضششاء السششريالي،
والفضششاء الوجششودي ،والفضششاء التكعيششبي ،والفضششاء المسششتقبلي ،والفضششاء
الطبيعي  ،والفضاء الثقافي ،والفضاء العششام ،والفضششاء الخششاص ،والفضششاء
الدراكي ،والفضاء المشخص ،إلخ...
ومن جهة أخرى ،فقد اتخذ التشكيل البصري فضششاءات متعششددة منششذ القششديم
إلى يومنا هذا ،فقد استعمل النسان الكهف المقع ر  ،ثشم انتقشل إلشى السششطح
المستوي للواني الفخاريششة ،ثششم اعتمششد علششى الجششدار ،والسششطح البصششري،
وفضششاء المنظششور الخطششي ،وفضششاء اللوحششة المسششندة ،والفضششاء الجششاهز
والصششناعي والمجسششم والمتششداول ،والفضششاء الحاسششوبي ،وفضششاء مابعششد
الحداثة القائم على التنصيب ،والتجميع ،والرض ،والداء ،والجسد...،
وعليششه ،إذا كششان الغششرب قششد عششرفا اللوحششة التشششكيلية بظهششور المدرسششة
الكلسيكية في التشكيل ،فششإن العششالم العربششي لششم يعششرفا اللوحششة إل بششدخول
نابليون بونششابرت إلششى مصششر ،وقششد اصششطحب معششه كششثيرا مششن المفكريششن،
والعلماء ،والمهندسين ،والدباء ،والرسشامين ،وقشد سشاعد ذلششك المصشريين
على الحتكاك بحداثتهم .ولم يتأسس الفن التشكيلي أكاديميا إل بإنشششاء أول
مدرسة للفنون الجميلة سنة 1908م.

المطلب الثاني :مفهوم التشكيل
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ليمكششن الخششوض فشي موضششوع الفشراغ فشي الفنششون التشششكيلية إل بتعريشف
التششششكيل) -(Les arts Plastiquesأول -لغشششة واصشششطلحا ،وتحديشششد
مواضيعه الرئيسة على النحو التالي:
الفرع الول :التشكيل لغـــة واصطلحا
تشتق كلمة التشكيل من فعل شأاكل .وفي هذا ،يقول ابن منظور )فــي لســان
العــرب( ":وشأششكل الشششيء  :صششورته المحسوسششة والمتوهمششة  ،والجمششع
كالجمع  .وتشكل الشيء  :تصور  ،وشأكله  :صوره"6.
ويعني هشذا أن التشششكيل بمعنششى التصششوير الحسششي والششوهمي .ولكششن ليبلشغ
التشكيل مرتبة التصوير والتمثيل )التمثال(.
وفششي الدللششة الصششطلحية ،يعنششي التشششكيل الرسششم بششاللوان ،واسششتعمال
الشأششكال الهندسششية ،وإبششداع لوحششات فنيششة وجماليششة مششثيرة وجذابششة ،يكششون
الغرض منها مقصدية حرفية أو مهنية أو فنية أو جمالية أو توثيقية...
وعلى العموم ،نعني بالفنون التشكيلية ،أو الفنون المرئية أو البصرية ،كل
النشطة أو العمال التطبيقية التي تقششدم لنششا معطششى تمثيليششا أو مشخصششا ذا
طابع جمالي وفني وشأعري .ومن ثم ،فهي تعتمد على الشأششكال والحجششام.
ويمكن تسميتها كششذلك بششالفنون التطبيقيششة المكانيششة؛ لنهششا تشششغل حيششزا مششن
الفراغ  ،مثل :الرسم ،والنحت ،والتلوين ،والعمششارة ،والزخرفششة ،والنقششش،
والتخطيط ..ومششن ثششم ،يمكششن قياسششها بوحششدات قيششاس المكششان ،مثششل المششتر،
والمتر المربششع ...فشي حيششن ،ثمششة فنششون زأمانيششة ،مثششل :الشششعر ،والرقشص،
والموسيقا  ،وهي تعتمد علشى الوحششدات القياسشية الزمانيششة ،مثششل :الثششواني،
والدقائق ،والساعات ...أما السينما ،فهي من الفنون المكانية  -الزمانية.
ومن أجل التدقيق أكثر ،فالتصوير ،بمفهومه الواسع ،هو تشغيل السششطح أو
المسند باللون لدللة رمزية أو فنية أو جمالية أو سيميائية .وقششد ارتبششط هششذا
الفن بالحركة التشكيلية ارتباطا وثيقا ،وقد أثرت تلك الحركة فششي المجتمششع
الغربي تأثيرا لفتا للنتباه؛ إذ أصبحنا نتحدث عن مجموعة من المششدارس
التشششكيلية الفنيششة ،مثششل :المدرسششة الكلسششيكية ،والمدرسششة الرومانسششية،
 - 6ابن منظور :لسان العرب ،حرفا الشين ،مادة شأششكل ،دار صششادر ،بيششروت ،لبنششان ،طبعششة
2003م.
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والمدرسشششة النطباعيشششة ،والمدرسشششة الواقعيشششة ،والمدرسشششة التعبيريشششة،
والمدرسة التكعيبية ،والمدرسة المستقبلية ،والمدرسة الدادائيششة ،والمدرسششة
السريالية ،والمدرسة التجريدية ،والفن المعاصر...
و التصوير التشكيلي أنواع عدة :التصوير الزيتي ،والتصوير بالكريليششك
)الدهان البلستيكي( ،والتصششوير المششائي ،والتصششوير الملششون ،والتصششوير
الجششداري ،أو مششا يسششمى بالفريسششكو أو الطششازأج ) (Frescoالششذي يعنششي
النتهاء من التلوين قبل جفافا السطح.
الفرع الثاني :مجالتا التشكيل
تستند الفنون التشكيلية إلى أربعة مجالت للشأتغال ،ويمكن حصرها فششي :
مجال المحاكششاة والتجششاوزأ ،ومجششال التعششبير والبتكششار ،ومجششال الصششورة،
ومجال فن التصششميم )الششديزاين( .وسششنحاول توضششيح هششذه المجششالت علششى
النحو التالي:
أول ،مجــــال المحاكاة والتجــــاوز:
نعني بهششذا المجشال أن يشششخص الفنشان أو المبششدع الواقششع الششذي يحيششط بشه،
ويحششاكي الطبيعششة بكششل مكوناتهششا الفنيششة والجماليششة ،فيرصششدها فششي لششوحته
وأعماله التشكيلية .بمعنى أن المبدع المبتدئ يبششدأ عملششه بتشششخيص الواقششع
حرفيا أو آليا  ،ونقل تفاصيله وأبعاده ومسششتوياته .لن هششذه المرحلششة مهمششة
فششي العمليششة التشششكيلية  ،فالنقششل أوالمحاكششاة أوالتقليششد طريششق نحششو البششداع
والبتكار والخلق والتجاوزأ .ومن ثم ،فالمبدع المبتدئ في حاجة ماسشة إلشى
تشخيص كل ما يحيط به فششي الطبيعششة مششن موجششودات وكائنششات وظششواهر؛
حيششث ينقلهششا مششن العششالم الحسششي إلششى عششالم التشششخيص والتمثيششل والتخييششل
المرئي والبصري.
ول يكتفي هذا المبتدئ بنقل الواقع وتشخيصششه بصششريا فحسششب ،بششل يششؤول
الواقع تشكيليا ،ويعبر عنششه فنيششا وجماليششا وخياليششا ،بخلششق علقششات تشششكيلية
متنوعششة ،يتجششاوزأ بهششا الواقششع الحرفششي نحششو التخييششل والتجريششد والبششداع
والبتكار.أي :ينتقل مششن مفهششوم المحاكششاة التقليديششة نحششو الخلششق والتجششاوزأ.
فالتشكيل ليس محاكاة للطبيعة فقط كما يقششول أفلطششون وأرسششطو ،بششل هششو
كذلك خلق وتجاوزأ حسب تصور كانط وهيجل.
ويعني هذا كله أن المبدع المبتدئ ينتقل من لحظة التشخيص الواقعي الششتي
تقوم على النظر  ،والملحظة  ،والتحليل ،والتركيب ،والدراك البصششري
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لمختلف العناصر والعلقات والمكونات التشكيلية إلى لحظة البداع الفني،
وتأويل الواقع جماليا ،والضافة فيه زأيادة وخلقا وتحششويرا ،وترجمتششه إلششى
لغة بصرية مفتوحة على تأويلت سيميائية منفتحة.
ثانيا ،مجــــال التعبيـــر والبتكــــار:
يعنى هذا المجال بتحفيز المبدع المبتششدئ علششى البششداع والبتكششار ،وصششقل
مششواهبه  ،وإظهششار قششدراته الذاتيششة  ،وتفششتيق طاقششاته البداعيششة الهائلششة،
وتوظيششف مخزونششه الدراكششي والبصششري فششي مجششال الفششن التشششكيلي.أي:
مساعدة الفنان المتعلم على التعششبير عششن أفكششاره وأحاسيسششه مشششاعره عششبر
قوالب فنية وتشكيلية مختلفة بغية تششخيص الواقشع مشن جهشة ،وتشأويله مشن
جهة أخرى.
والهدفا من الفنون التشششكيلية هششو تحفيششز المتششدرب علششى التعششبير والبششداع
والتخييل والبتكار عبر أنشطة تطبيقية مقيششدة ،أو ضششمن أعمششال نموذجيششة
معينة ،أو بإنتششاج إبششداعات حششرة قائمششة علششى الجتهششاد والخلششق والتجششاوزأ.
علوة على ذلك ،يعتمد المتدرب على أسلوبه الشخصششي فششي تقششديم أعمششاله
البداعية ،ورسم عالمه الفنششي والجمششالي ،وخلششق تميششزه المتفششرد فششي عششالم
التشكيل بعيدا عن التقليد والحتذاء والمحاكاة التقليدية المألوفة.
ثالثا ،مجــــــال الصــــــورة:
تقوم الصورة التشكيلية على الخطششوط ،والشأششكال ،واللششوان ،والعلقششات.
وإذا كانت اللغششة قائمششة  -حسششب أنششدري مششارتيني)  -(A.Martinetعلششى
التلفششظ المششزدوج )المونيمششات والفونيمششات( لتأديششة وظيفششة التواصششل ،فششإن
اللوحة التشكيلية مبنية بدورها علششى التلفشظ البصشري المشزدوج :الششكلم أو
الوحششششدة الشششششكلية ) ، (Formèmeواللششششونم ) (colorèmeأو الوحششششدة
اللونية.7
وتعتمد الصششورة التشششكيلية علششى رمزيششة الخطششوط ،والشأششكال ،واللششوان،
والحروفا؛ حيششث تشششير الخطششوط العموديششة  -مثل  -إلششى تسششامي الششروح،
وتحيل على الحياة ،والهدوء ،والراحة ،والنشاط .في حين ،تشششير الخطششوط
الفقية إلى الثبات ،والتساوي ،والستقرار ،والصشمت ،والمشن ،والهششدوء،
والتوازأن ،والسلم .أمشا الخطشوط المائلشة  ،فتشدل علشى الحركشة ،والنششاط ؛
 - 7قدور عبد ال ثاني :سيميائية الصورة ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزأيع ،عمان ،الردن،
الطبعة الولى سنة 2007م ،ص.26:
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وترمز كذلك إلى السقوط ،والنششزلق ،وعششدم السششتقرار ،وحلششول الخطششر
الداهم .وإذا اجتمعت الخطوط العمودية مع الفقية ،فإنها تدل علششى النشششاط
والعمل .وإذا اجتمعت الخطوط الفقية مع المائلة ،فإنهششا تششدل علششى الحيششاة،
والحركششة ،والتنششوع .أمششا الخطششوط المنحنيششة ،فششترمز إلششى الحركششة وعششدم
8
الستقرار ،كما تدل على الضطراب ،والهيجان ،والعنف.
أمششا علششى مسششتوى الشأششكال ،فثمششة مجموعششة مششن النششواع لهششا دللت
سششيميولوجية سششياقية ومشششتركة؛ إذ تهششدفا الشأششكال التجريديششة ،بالدرجششة
الولى ،إلى الكشف عن الحقيقة الداخلية والعميقة فششي نفسششية النسششان .أمششا
الشأكال المصوبة إلشى العلشى ،فتششير إلشى الروحانيشة الملئكيشة .أمشا إذا
اتجهت إلى الشمال ،فإنهششا تششدل علششى الماديششة الطينيششة  .أمششا الشأششكال حششادة
الرؤوس ،فترتاح -بل محالة -إلى اللوان الحارة .بينما الشأكال المسششتديرة
والمنحنية ،فترتاح إلى الهدوء في اللوان الباردة.9
ويخضع الشكل  -حسب روسكين)  - ( Ruskinف ي تك وينه ،لمجموع ة
من القوانين ،مثل :قانون الهمية ) رسم شأكل بارزأ تتجمششع حششوله الشأششكال
الفرعيششة( ،وقششانون التكششرار) خلششق انسششجام اللوحششة بتكششرار المكونششات
التشكيلية( ،وقانون الستمرار ) الستمرار في تطبيق قانون التتابع المنظشم
لعدد من الشأياء المششثيرة للمتلقششي( ،وقششانون النحنششاء والتقششويس) الشأششكال
المقوسة والمنحنية أحسن بكثير من الشأكال والخطوط المباشأرة( ،وقششانون
التضشششاد والتقابشششل)التقابشششل بيشششن اللشششوان والخطشششوط ( ،وقشششانون التغيشششر
المتبششادل)تغييششر فششي المكونششات يششؤدي إلششى تغييششر فششي الدللششة( ،وقششانون
التساق) إذا كان هنششاك اختلفا وتبششاين علششى مسششتوى العناصششر الكششبرى،
فلبد من التناغم على مستوى العناصر الفرعية( ،وقانون الشأعاع) تناسق
وتناغم الخطوط ضمن علقاتها البسيطة والمعقدة(.10
وهناك أنواع عدة من التكوينات التشكيلية  -حسب رودروفا) (Rudrouf
 -منها:

 -8قدور عبد ال ثاني :نفسه ،ص.107:
 - 9قدور عبد ال ثاني :نفسه ،ص.108-107:
 - 10قدور عبد ال ثاني :نفسه ،ص.110-109:
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التكويناتا النتشارية التي يقصد بها توزأيع الوحدات بطريقة متجانسششة
ومنتظمششة ،دون السششتعانة بمحششور أو مركششز إشأششعاعي  ،مثششل :التصششاوير
الفارسية والمنمنمات؛
التكوينــاتا اليقاعيــة المرتبطششة باليقششاع الفراغششي ،أو إيقششاع التوزأيششع
النسبي للمساحات .وينقسم هذا النوع بدوره إلى:
أ-التكويناتا المحورية القائمة على انتظام المكونات حول محششور مركششزي
أو عدة محاور ؛
ب-التكويناتا المركزية التي تتعلق بنقطة مركزية تجاذبية؛
جا-التكويناتا القطبية التي تستند إلى وجود مجموعتين متقابلتين.
ويلحششظ كششذلك أن الرسششم  ،فششي جهششة مششن جهششات الورقششة أو اللوحششة ،لششه
دللت في علم النفس الجتماعي ،ويعكس أيضا دللت سيميائية دالششة. 11
حيث يدل الرسم ،في وسط الورقة أو اللوحة ،على تششوازأن نفسششية الرسششام،
وتششوازأن رؤيتششه للشأششياء ،وكششذا انتبششاهه الششدقيق ،والششتركيز علششى الحقيقششة
البصرية ،والملحظة المتزنة ،وتناسق الفكار العلمية والمنطقية .كما يششدل
أيضا على الهتمام بالذات ،والرادة القوية ،والعيششش فششي وسششط المجتمششع،
وعدم الحياد عن ذلك مهما كانت الظروفا.
أما الرسم على الجانب اليمن ،فيدل على محاولششة الرسششام للنششدماج داخششل
المجتمع ،وانفتاحه على عالمه وبيئته ،والتعبير عششن طموحششاته وآمششاله فششي
التقدم  ،وإثبات الذات ،وتحقيق الحسششن والفضششل ،والسششتقللية فششي أخششذ
القرارات ،والعتماد على النفس في ذلك.
ويدل الرسم ،في الجانب اليسر ،على لجوء صاحبه إلى العزلة ،وهروبششه
من الغير ،وانغلقه علششى نفسششه ،وانسششحابه مششن المجتمششع ،والنطششواء دون
الميول إلى الحياة الجماعية .كمششا يششدل ذلششك الرسششم علششى ميششل الرسششام إلششى
الشأكال ،والبحث عن المن لشعوره بالوحدة والدفاء.12
رابعا ،مجـــــال التصميم أو الديزاين:
يحيلنششا التصششميم ،أو الششديزاين ) -،(Designلغششة -علششى الرسششم والتشششكيل
والتعيين .وفي الصطلح ،يعني نظرية الفن والجمال أو الفن الصناعي أو
التكنولوجي ،أو الختراع الصناعي ،وتقديم مشروع مجسششد أو مرسششوم أو
 - 11قدور عبد ال ثاني :نفسه ،ص.110:
 - 12قدور عبد ال ثاني :نفسه ،ص.110:
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مخطط وممثل بصريا ،وتقششديم مشششاريع فنيششة وجماليششة لهششا علقششة بالتقنيششة
والتشكيل والمجتمع على حششد سششواء .بمعنششى أن الششديزاين بمثابششة مشششاريع
تقنية موجهة للنتاج والخششتراع والسششتهلك.بمعنششى أن الششديزاين هششو فششن
تصششميم النظمششة والليششات والشأششياء الموجهششة نحششو الصششناعة والتبششادل
التجاري .لذا ،يستوجب الديزاين اللمام بمجموعششة مششن البعششاد المتكاملششة،
مثل :البعد الفنششي أو الجمششالي ،والبعششد التشششكيلي ،والبعششد النتششاجي ،والبعششد
التقنششي ،والبعششد الجتمششاعي ،والبعششد الصششناعي ،والبعششد التجششاري...أي:
الديزاين تصميم منتجات ومشششاريع ومخترعششات بغيششة النتششاج والسششتثمار
والستخدام الواقعي .ويرتبط الديزاين بالمجالت الجتماعيششة ،والسياسششية،
والعلمية ،والبيئية .ومن ثم ،فالهدفا الساس من التصششميم أو الششديزاين هششو
الختراع التقني ،وتطوير أدوات الستعمال ،وتسششهيل توظيفهششا فششي حياتنششا
العملية ،والرقي بالحيششاة النسششانية فششي بعششديها المششادي والكيفششي .ومششن ثششم،
يرتبششط الششديزاين بالمجتمعششات الغربيششة الششتي تهتششم بتجويششد المنتششج وتزيينششه
وتجميلششه فنيششا وتقنيششا وصششناعيا.وبعششد ذلششك ،انتقششل الششديزاين إلششى الثقافششات
النسانية الخرى التي بدأت تعنى بتشكيل الشأياء والمنتجششات ،فششي ضششوء
تصاميم صناعية وتقنية مختلفة .وقد اتخذ الديزاين بعدا إستيتيقيا وإشأششهاريا
وتقنيا وصناعيا في حياتها المادية المعاصرة.
وينبني الديزاين على تصميم الشأكال الفضائية ،والحجام  ،والموضششات،
والخطيشششات التصشششويرية ،والتفاعليشششة  ...ويرتبشششط الشششديزاين بشششالنحت،
والصناعة ،والتكنولوجيا  ،والهندسة  ،والتجارة  ،والفنون الجميلة ...
وعلششى العمششوم ،فلقششد ظهششر الششديزاين منششذ القششديم بظهششور أدوات النسششان
ومنتجاته  ،ثم تطور مع العصور ،ولسيما مششع تطششور الحاسششوب .واليششوم،
يمكن التمييز بين ديزاين المؤلف والديزاين الصناعي.
إذاا ،يقصد بالفنون التشكيلية جميع النشطة الفنية والجمالية والبداعية التي
تهدفا إلى تمثيل العالم وتصويره ،وفششق مجموعششة مششن الحجششام والشأششكال
والطرائق التعبيريشة المختلفشة لغايششة جماليششة وسششيميائية معينشة.لششذا ،يتنششاول
التشكيل الرسم ،والصورة ،والديزاين ،وأنشطة البداع والبتكار.
وعلى العموم ،فلقشد انتقلششت الفنشون التشششكيلية مششن مرحلششة محاكشاة الطبيعششة
وتقليدها حسششب تصششورات الفيلسششوفين اليونششانيين أفلطششون وأرسششطو إلششى
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مرحلة الخلق والتجششاوزأ والبشداع حسشب تصششورات الفيلسششوفين اللمششانيين
هيغل وكانط.

المطلب الثالث :نشأة اللوحة التشكيلية وتطورها بالمغرب
لم يعرفا المغرب اللوحة التشكيلية إل في القششرن العشششرين ،وبالضششبط مششع
فرض الحماية على المغرب سششنة 1912م ،وقششد كششانت لوحششة فنيششة فطريششة
بامتيازأ .و" تظمل اللوحية "المسندمية" )كقماشأششة وإطششار( ،والقطعششية النحتميششة
"المستقملة" جنسششيين تعششبيرمييين ينششدرجان ضششمن الفنششون التشششكيلمية بششالمفهوم
الحديث ،وييعتمبششران مششن بششاب الجديششد الوافششدد علششى المجتمششع المغربششي عششبر
ض
الفرنسششميين فششي عهششد الحمايششة ) .(1912هكششذا سششيتم تسششجييل أمول معششر ض
فردمي في لندن سنة  1916بتوقيع المغربمي محمد بن علششي الربششاطي الششذي
تمميششز تصششوييره بمحاكششاة البيئششة المحلمميششة عششبر تشخيصششمية خاضششعة لقواعششد
المنظششور ) .(Perspectiveوفششي حيششن جششاءت ممارسششية الربششاطي لفششمن
التصوير ) (La peintureبتحفيضز من مشوغله المصششوور النجليششزمي جششون
لفري ،نظارا إلى إقامته في طنجة ،فإمن عدادا من المصمورين الوائششل الششذين
صششونفوا ضششمن الفششمن "الفطششرمي" كششانوا علششى احتكششاضك مباشأششضر بمصششمورين
ي
فرنسميين وأجانب ،كما هو شأأن مولي أحمد الدريسي )ت  (1973ومحمد
بــن علل )ت  (1995اللششذيين بششرزأا فششي أربعينميششات القششرن الماضششي فششي
ممراكشش؛ إضشافاة إلشى عصشامميين أوائششل أمثشال :عبــد الســلم بــن العربــيي،
13
ومحمد المنبهي ،والجيللي بن شيلن".
وليعني هذا أن المغرب لم يعرفا الفن التشكيلي ،بل عرفا أشأششكال أخششرى
تتعلق بالزخرفة ،والصششناعة التقليديششة ،والجبششس ،والنحششت ،وسششك النقششود،
والخط  ،والهندسة المعمارية ،وخياطة الزأياء ،والوشأم ،وحروفا تيفيناغ.
ومن ثم " ،لم تكن البداعات البصرمية يغيفال فششي المغششرب القصششى ،ولششدى
مجتمعات شأمال إفريقيا وشأعوب العالم العربمي السلممي عامةشش ،بششل ظلمششت
إحدى ركائز البناء الحضارمي .وهذا ما نلمسه في الفنون التطبيقميششة ،عششبر
المشغولت اليدوميشة المرتبطشة بشالعيش اليشوممي وبتششأثيث الششبيوت ،كمشا فشي
 - 13بنيونس عميروش) :الفن المعاصر في المغرب:حدود الميلد والتشكل( ،موقع الداب
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الزربمية والسمجاد والخزفا والحيلي والصناعة التقليدمية .ونلمسه أي ا
ضا عبر
فنون العمارة ،من خلل الفسيفساء والزليج والقاشأاني والنقش على الخشب
وعلى الجبص وتصميم الحدائق والنافورات والحواضر؛ ما يجعل العمششارمة
صوراة لتجملي عتاقة الجذور ،وروندق التداخلت التي تؤولف بيششن التششأثيرات
المازأيغميشششة والعربميشششة السشششلممية والمششششرقمية والندلسشششمية والفريقميشششة
14
والمتوسطمية".
ويعنششي هششذا أن ثمششة مجموعششة مششن المظششاهر والتجليششات البداعيششة الماديششة
والمعنوية التي تظهر مدى اهتمام المغاربة بالفن التشكيلي منذ القششديم ،وقششد
كان هذا هذا الفن غنيا بالرث الحضاري والتراثي ،وقد تششداخل فيششه مششاهو
مغربششي ،وأندلسششي،وعربششي مشششرقي ،وأمششازأيغي.وبعششد ذلششك ،انفتششح علششى
الحضارة الغربية بصفة خاصة ،والحضارة العالمية الكونية بصفة عامة.
ويعد محمد بن علي رباطي أول فنان تعامل مع اللوحة المسندية بالطريقششة
الوروبية .ولد بمدينة الرباط ،ثم استقر بمدينة طنجة .وكان يرسم باللوان
المائية  ،وقد تلقى دعمششا مششن الفنششانين الوروبييششن المقيميششن بطنجششة .ولششم
يدرس الفن التشكيلي بطريقة نظامية .وقد عمل طباخا عند رسششام إرلنششدي
اسمه السيد جون لڤاري الذي استقر في المغشرب عشام  1890وقشد لحشظ
لڤاري أن لمحمد بن علي الربششاطي موهبششة فششي الرسششم بششاللوان المائيششة،
فشجعه علششى ممارسششة الفششن التشششكيلي .وكششان أول معششرض للربششاطي فششي
معششرض گششوبلي فششي لنششدن عششام  ،1916والثششاني فششي مارسششيليا ،والثششالث
في فندق المأمونية في مراكش عام .1922
وتلتقط لوحات محمد بن علي رباطي مشششاهد المغششرب ومنششاظره الطبيعيششة
والثقافية والعمرانية والحضارية بطريقة فطرية ،واستعمال اللوان المائيششة
أو الصباغة المائية المتاحة في تلك الفترة .ومن هنششا ،يعششد محمششد بششن علششي
ربششاطي أول مغربششي يقيششم معــرض بينــالي تشــكيلي مفتششوح فششي المغششرب
وخارجه.
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فضششل عششن فنششانين مغاربششة آخريششن كمحمششد علل ،وميلششود البيششض،
والمحجوبي أحرضششان ،ومششولي أحمششد الدريسششي ،وسششعيد آيششت يوسششف،
وغيرهم...

لوحة المحجوبي أحرضان
وهنششا ،يمكششن الحششديث عششن مجمششوع مششن المراحششل التشششكيلية الششتي عرفتهششا
اللوحة المغربية ،ويمكن حصرها فيما يلي:
أول ،مرحلة النشأة الفطريــة  :هي تلششك المرحلششة الششتي تبتششدىء مششن بدايششة
الحماية الفرنسية حتى حصول المغرب علششى السششتقلل ،وقششد تشششكلت مششع
مجموعة من الفنانين المغاربة العصاميين ،أمثال :محمد بن علششي ربششاطي،
و مولي أحمششد الدريسشي ،ومحمشد بشن علل  ،وعبشد السشلم بشن العرب مي،
ومحمد المنبهي ،والجيللي بن شأملن...
وتمتازأ اللوحة التشكيلية في هششذه المرحلششة بكونهششا لوحششة فطريششة عصششامية
وتقليدية بامتيازأ ،تتأرجح بيششن الواقعيششة التشخيصششية مششن جهششة ،والخاصششية
الفطرية من جهة أخششرى .كمششا تمتششح مششن المصششادر السششياحية ،والتوثيقيششة،
والثنوغرافية .بمعنى أنها كانت تقلد اللوحة التشكيلية الغربية عن وعي أو
عن غير وعي.
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ثانيــا ،مرحلــة التأســيس :تبتششدىء هششذه المرحلششة باسششتقلل المغششرب حششتى
سنوات السششتين مششن القششرن الماضششي ،وفيهششا بششدأت اللوحششة المغربيششة تأخششذ
انعطافها نحو التأسيس والوعي بالخصوصششية ،وتشششكيل الهويششة المغربيششة،
بعد أن عاد مجموعة من التشكيليين من الخارج كمريم أمزيان التي درست
الرسم بإسبانيا ،مثل .ومن ممثلي هذه المرحلة عبد السلم الفاسي ،وحسن
الكلوي ،ومريششم مزيششان ،وعمششر مشماشأششة ،وفريششد بلكاهيششة  ،ومحمششد بششن
علل ،وأحمششد بششن إدريششس اليعقششوبمي ،ومششولي أحمششد الدريسششمي ،ومحمششد
الحمري ،وغيرهم...
وفي هذا الصدد ،يقول بنبونس عميروش":قبل السششتقلل بسششنتين ،أيي فششي
العام  ،1954نشر  Bernard Saint-Aignanفي المغرب كتاابا صغيارا
ض
بعنوان ميلد التصوير السلميي في المغرب ،قمدم فشي أحششد فصشوله بعش م
"المصششمورين الشششباب المسششلمين ...الششذين اكتشششفوا انفتششامح العششالم التشششكيلمي
الشاسع في وجوههم "،فصمنفهم إلى دارسششين )عبششد السششلم الفاسششي ،حسششن
الكلوي ،مريم مزيان ،عمر مشماشأة ،فريد بلكاهيششة( وعصششامميين )محمششد
بششن علل ،أحمششد بششن إدريششس اليعقششوبمي ،مششولي أحمششد الدريسششمي ،محمششد
الحمري( .في حديثه ،ييشيد الكاتيب بالستعمار الثقافمي ،فمينسب فضمل نهضة
التصوير المغربمي إلى ما قامت به "الحمايششية" مششن أعمششال ،علششى مششا تشششير
طوني مشارايني ،غيشر أنششه توضششح أمن تحليملهشا ينششاقض ذلششك ،بششدليل وجششود
فمنانين آخرين في فترة الستقلل أنجزوا أعماال مفرضششيت نفمسششها علششى أينهــا
ظاهر ة ولدة تصوير وطنيي معاصر أبدعه مصيورون مغاربة؛ ومششن ثمششة،
فإمن بداية التصوير في المغرب عميقية الجذور ،وتمتمد علششى طششول النصششف
الول من القرن العشرين.
في السياق ذاته ،يرى الفمنان محمد المليحي أمن السشنوات  1955شششششش 1965
هي العقد الذي رصد الخطوادت الولششى للفششمن المعاصششر فششي المغششرب ،مششع
الخذ في الحسبان استقلمل البلد الششذي شأششمكل عنصششارا أساسششميا فششي انطلق
العمل الثقافمي بصفضة عاممة ،وضششمنه النشششايط الفنششمي ،الششذي سيكتسششي أهمميةشش
بارزأاة بوصفه موضواعا حقيقميا للنقاش .ومن ثم تمككن التصويير في المغرب
مشششن تجشششاوزأ الحشششدود الوطنميشششة لينشششتزع مكشششانمته فشششي المحافشششل الكشششبرى،
كالصالونات والبينالت ،إلى جانب الحركات الفنمية الدولمية"15.
 - 15بنيونس عميروش) :الفن المعاصر في المغرب:حدود الميلد والتشكل( ،موقع الداب
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وتعد تجربة أحمد الشرقاوي )ت1967.م( في تلك الفترة التأسيسية تجربششة
متميزة في مجششال التشششكيل الفنششي والجمششالي؛ حيششث كششان يسششعى جششادا إلششى
توظيف حروفا تيفيناغ بشكل تشكيلي تجريبي وتأصيلي ،والشأتغال علششى
الخط المغربي في مختلف تضاريسه وأشأكاله الفنية والجمالية.
ويمكن القششول لقششد عرفششت اللوحششة التشششكيلية المغربيششة تأسيسششها مششع لحظششة
الستقلل ،باستيعاب الرث المغرب المحلي في مجالت الفن والجمال من
جهة ،والنفتاح على اللوحة التشكيلية الغربية من جهة أخرى ،بعششد امتلك
قواعد الفن التشكيلي عن دراسة ،ودراية  ،ووعي.
ثالثا ،مرحلة التطور والنتعــاش :ابتششداء مششن سششنوات السششبعين مششن القششرن
الماضششي حششتى أواخششر التسششعينيات مششن القششرن العشششرين ،بششدأت اللوحششة
التشششكيلية المغربيششة فششي التطششور والنتعششاش ،بششالطلع علششى مختلششف
التجاهات والمدارس التشكيلية الغربية المعاصرة كالتجريدية ،والرمزيششة،
والتعبيريشششة ،والنطباعيشششة ،والواقعيشششة ،والسشششريالية ،والتكعيبيشششة ،والفشششن
المعاصششر...وكششان هنششاك إقبششال كششبير مششن قبششل التشششكيليين المغاربششة علششى
التجريد كما عند فريد بلكاهية ،ومحمد شأششبعة ،ومحمششد المليحششي ،وجيللششي
غرباوي ،وعبد اللطيف الزين في مرحلته الولى....
وفي هذه المرحلة بالذات ،ظهرت ثلث مششدارس تشششكيلية كششبرى كمدرسششة
الشمال ،ومدرسة الجنوب ،وجماعة الدار البيضاء.
ومن أهشم فنشاني هشذه المرحلشة التاريخيشة فشؤاد بلميشن ،ومحمشد القاسشمي،
وميلود لبيض ،وعبد ال الحريري ،وعبد الكريم الغطششاس ،وعبششد الرحمششن
الملياني ،وعزيششز السششميد ،وبوشأششتى الحيششاني ،وعبششد الحششمي الملخا ،ومحمششد
بناني ،ولطيفة التيجاني ،.وغيرهم كثير...
رابعــا ،مرحلــة البحــث عــن التأصــيل والتجديــد والتجريــب .تبتششدىء هششذه
المرحلة مششع سششنوات اللفيششة الثالثششة  ،وترتبششط هششذه المرحلششة بششالتفكير فششي
قوالب تعبيرية وتشكيلية جديدة قائمة علششى التجريشب مششن جهشة ،والتأصشيل
من جهة أخرى.بمعنى النزيششاح عششن قواعششد التشششكيل الغربششي مششن ناحيششة،
http://www.al-adab.com/article/
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والسششتفادة مششن الششتراث العربششي والمششازأيغي والفريقششي والندلسششي تششارة
أخرى.
وهكششذا ،نجــد عبــد اللطيــف الزيــن )2016-1940م( يششدافع عششن اللوحششة
التششششكيلية الششششاملة الشششتي تجمشششع بيشششن المسشششرح ،والموسشششيقا ،والرسشششم،
والرياضة.بمعنى أنه يدعو إلى اللوحة التشكيلية الحركيششة الحيششة المباشأششرة؛
حيشث تتكشون مشن الجذبششة الصششوفية ،ورقصشات كنشاوة ،ومختلشف اللعششاب
الرياضية...
وهناك تجربة محمــد البنــدوري الرمزيششة والصششوفية ؛ حيشث يتحشول عنشده
الخط المغربي وكاليغرافيته إلى رموزأ صوفية ،وعرفانية ،وروحانية...
وهناك تجربة محمد شــبعة )2013-1935م( القائمششة علششى العنايششة بلوحــة
مابعد الحداثة التي تتميششز بالخصوصششية المغربيششة فنيششا ،وجماليششا ،ودلليششا،
ورؤيويا.
وعلى العموم ،فقد تميزالتشكيل المغربي  ،مقارنة بالتشكيل العالمي ،بششالفن
الفطري الساذج العفوي التلقائي الذي يشبه رسوم الطفال ،ويهتم بششه

مجموعة من الفنانين العصاميين الذين لم يتلقوا دروسا أكاديمية فششي
فن الرسم أو التشكيل .أي :يتميز الفن الفطري بالعفويششة ،والتلقائيششة،
والتحرر من القوالب المدرسية والكاديمية الجششاهزة؛ حيششث يقششترب
فنهششم مششن رسششوم الطفششال وأعمششال الحرفييششن  ،وينبششع مششن القلششب
والغريششزة مباشأشرة .ويعنششي هششذا أيضششا أن الفنششان المغربششي الفطششري
يرسششم بششالفطرة ،دون خلفيششة نظريششة أو فلسششفية ،أو تكششوين فنششي
وجمالي ،ويبدع أعمال تعشقها العين ،وترتاح لها النفس.
ومششن أهششم الفنششانين الفطرييششن فششي المغششرب الشششعبية طلل ،ومحمششد
عجور ،وفاطمة حسن ،ومحمد متششوكي ،ولششويزا بوسششتاش ،ومحمششد
القاضي ،وأحمد القاضي...
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فاطنة كبوري

المطلب الرابع :مدارس التشكيل بالمغرب
يمكن الحديث عن بعض المدارس الفنية التشششكيلية فششي المغششرب بنششوع مششن
التجاوزأ ليشس إل ،وإن كشان مفهششوم المدرسشة لشم يوجششد بعشد كمشا هشو حشال
المششدارس التشششكيلية فششي أوروبششا .وقششد ناقشششت هششذه المششدارس والحركششات
مجموعششة مششن القضششايا والشأششكالت ،مثششل:إشأششكال التجريششد والتشششخيص
الواقعي ،وإشأكال اللتزام على مستوى المضمون ،أو اللتزام على صششعيد
اللوحة ،أو ما يسمى كذلك بالتشخيص الوصفي .علوة على إشأششكال التششأثر
بالغرب ،والعلقة بالتراث ،أو ما يسمى بإشأكال الصالة والمعاصرة.
الفرع الول :مدرسة الشمال
يمكن الحديث عن مدرسة الشششمال الششتي تأسسششت علششى يششد الفنششان السششباني
ألبرتو برتوشأي ) ( Alberto Bertuchiالذي ولد سنة 1884م ،وتوفي
سنة 1955م ،وقد استقر في المغرب ،وبالضبط فششي مدينششة تطششوان؛ حيششث
أسس فيها أولى مدرسششة للفنششون الجميلششة سششنة 1945م ،وكششان يششدرس فيهششا
الطلبة السبان وبعض اليهود.وبعد ذلشك ،التحشق بهشا الطلبشة المغاربشة منشذ
أربعينيات القرن الماضي بفضشل توجيهشات ألشبرتو برتوشأشي واقتراحشاته .
وقد كانت أعمششال هششذا الفنششان الكولونيششالي تعكششس بيئششة المغششرب وطبيعتهششا
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الساحرة في ضششوء رؤيششة إثنوغرافيششة سششياحية وفوتوغرافيششة .ومششن ناحيششة
أخششرى ،تسششتجلي لوحششاته التشششكيلية الحيششاة اليوميششة للنسششان المغربششي،
بأسلوب واقعي جذاب ومشع بشكل ك بير ،يشدل علشى حشب الفنشان للمغ رب
وثقافته وطبيعته.
وعليششه ،فقششد تششرك ميريششانو ألششبرتو بيرتوشأششي) ،( Alberto Bertuchi
بأسلوبه في الرسم ،بصماته الفنية والجمالية على الفن التشششكيلي المغربششي
بمنطقة الشمال .وفي هششذا الصششدد ،يقششول محمششد شأششبعة ":فششي الشششمال كششان
الرسام السباني برتوطشي مكلفا من طرفا الحماية السبانية بالسهر علششى
16
الفنون الجميلة ،ومن أهم مبادراته تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان
ومدرسة الفنون السششلمية ،وقششد كششان لمدرسششة الفنششون الجميلششة دور مهششم:
أعدت رسامين ونحاتين مغاربة لمتابعة دراسششتهم بالخششارج ،بإسششبانيا علششى
الخصششوص .كمششا سششاهمت مدرسششة الفنششون السششلمية فششي إحيششاء الفنششون
الوطنية بالشمال ،بتشجيع الحفر على الخشب والمعدن والجبس ،والخششزفا
17
والفسيفساء".
وقد ارتبط بيرتوتشي ارتباط وجدانيا وثيقا بمدن طنجة ،وسبتة ،وشأفشاون،
ومناطق الريف ،ثم بمدينة تطوان ،منذ طفولته .إذ تكشف لوحاته التشششكيلية
الولى ،مثل )سوق طنجة( و)سوق الفواكه( و)مسيح النور( التي عرضششها
في غرناطة عام  ،1899عن طبيعة هذه العلقة الخاصة ،علششى القششل فششي
جانبها الفني ،قبل أن تتحول ،في مرحلة ثانية ،أي ما بيششن عششاممي  1900و
موجهاشش إلششى
 ،1928إلى ما يشبه العمل التوثيقي ششش التصششويري الششذي كششان م
صالح السلطات السبانية.
 16المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان ) م.و.ف.جا ( مؤسسشة عليششا للتكششوين فششي مجشال
الفنون التشكيلية ،البصرية والتطبيقية .تأسس سنة  1945كأول مدرسة بالمغرب مختصة فششي
تدريس الفنون التشكيلية) :رسم ،نحششت ،صششباغة وحفششر ،(..تحششت اسششم ” المدرســة الوطنيــة
للفنون الجميلة” .وفي سنة  1957دشأششن جللششة المغفششور لششه محمششد الخششامس بنايتهششا الجديششدة
خلل إحدى زأياراته إلى تطوان ،محششدثا بششذلك نقلششة نوعيششة فششي مسششارها الششتربوي والداري؛
حيث صارت منذ ذلك الحين مدرسة وطنية لتكوين أطر مغربية فششي مجششال الفنششون التشششكيلية
حديثة العهد بالمغرب .في سنة  ،1994صدر قرار وزأاري بتحويل المدرسة إلى معهد وطني
يتم فيه قبول الطلبة الحاصلين على شأهادة الباكالوريا ،و في إطار سياسة وطنية شأاملة لتفعيل
التعليم الفني الجامعي ،وتخريج أفواج من الفنانين المغاربة بمستوى التعليم العالي.
 - 17انظششر :محمششد شأششبعة :الــوعي البصــري بــالمغرب ،منشششورات اتحششاد كتششاب المغششرب،
منشورات عكاظ ،المغرب ،الطبعة الولى سنة 2001م.
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وقد عين من قبل السلطات السبانية المحتلة عام  ،1930مديرا لش"مدرسة
الحرفا والصنائع الفنية" التي أنشئت من أجل الحفاظ على الثار وصششيانة
الفنون التقليدية والجميلة في المناطق الشمالية.
وكان بيرتوشأي مغرما برسم حياة شأمال المغششرب )حيششاة الريششف وجبالششة(،
وتشكيل مناظره الطبيعية عبر صور انطباعية وواقعية ،وقد تركت لوحاته
تششأثيرا كششبيرا فششي الفنششانين التشششكيليين الششذين تخرجششوا مششن مدرسششة الفنششون
الجميلششة بتطششوان .ومششن ثششم ،فقششد كششان الفنششانون المششازأيغيون والجبليششون
يرسمون في ضوء قواعششد المدرسششة البرتوشأششية ،أو وفششق معششايير التشششكيل
السباني ،كما هو حال الفنان التشكيلي التطواني أحمد بن يسف.
وبناء على ما سبق ،تعد مدرسة تطوان من أهم المششدارس التشششكيلية وطنيششا
ودوليا؛ حيث تخرج منها كثير مششن الرسششامين والفنششانين التشششكيليين وأطششر
التدريس في مجال الرسم .ومن بين هؤلء محمد شأبعة ،وأحمد بششن يسششف،
والمكي مغارة ،ومحمد الغناج ،ومحمد إدريسششي ،وبوزأيششد بوعبيششد ،ونششوار
عبد السلم ،وعبششد الكريششم الششوزأاني ،وأحمششد العمرانششي ،وبششن صششالح عبششد
القادر ،وسعد بن سفاج ،وبوعرفة أبدور ،وسهام حلي...
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مريانو برتوتشي

لوحة برتوتشي
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لوحة برتوتشي
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لوحة برتوتشي
الفرع الثاني :مدرسة الجنوب
يمثششل هششذه المدرسششة الفنششان التشششكيلي الفرنسششي جششاك ماجوريششل)-1886
1962م( الششذي اسششتقر بمدينششة مراكششش منششذ 1919م ،وقششد عششرفا بحششديقته
المشهورة التي تمسى بحديقة ماجوريل.
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حديقة ماجوريل
وقد ساعدت بيئة مراكش ،وحرارتها الدافئة ،ونطاقهششا المتنششوع ،وطبيعتهششا
الجميلة ،الفنان ماجوريل على رسم لوحششات تشششكيلية سششياحية وإثنوغرافيششة
ممتعة للعين والبصر .وقد أسس ماجوريل مدرسششة تشششكيلية متميششزة ،تتسششم
بطابعها الفطري والسحري ،واستكشافا المناظر الطبيعية لمنطقة الجنششوب
المغربششي ،ورصششد مختلششف مشششاهده الغرائبيششة ،والتقششاط عششادات المششازأيغ
ومميزاتهم الثقافية والحضارية ،والششتركيز علششى منششاظر مراكششش وأمكنتهششا
السياحية المتميزة.
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جاك ماجوريل

لوحة جاك ماجوريل
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لوحة جاك ماجوريل

لوحة جاك ماجوريل
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لوحة جاك ماجوريل
الفرع الثالث :جماعة الدار البيضاء
يمكن الحديث أيضا عن مدرسة فنية وجمالية ،أو حركة تشكيلية ثالثة ،هششي
جماعة الدار البيضشاء ،ويمثششل هشذه الجماعشة ،أو هششذه المجموعششة ،أو هشذه
الحركة الفنية التشكيلية ،كل من محمد شأبعة وفريد بلكاهية ،وتسششمى أيضششا
مجموعششة  ،65فقششد اهتمشت بششالرجوع إلششى الششتراث ،وسششبر أغششوار الششتراث
التشششكيلي المغربششي القششديم والحششديث فششي البششوادي والحواضششر ،ونقششد الفششن
التشششكيلي المغربششي الكولونيششالي والفطششري والتمششثيلي ،ومحاربششة التعليششم
الكششاديمي المسششتورد ،والسششتفادة مششن الفششن العششالمي الحششديث ،والهتمششام
بالعمل الجماعي ،وتنظيم المعارض الجماعية بالهواء الطلق ،كما هو شأششأن
المعارض التي أنجزتها الجماعة بجامع الفنششا بمراكششش ،وسششاحة 16نونششبر
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بالششدار البيضششاء ،ومعششارض ومنششاظرات الششتي نظمتهششا الجمعيششة المغربيششة
للفنون التشكيلية.

لوحة فريد بلكاهية

لوحة محمد شبعة
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إذاا ،لقد تشكلت جماعة الدار البيضاء من قبل الثلثي فريششد بلكاهيششة )درس
فشي بشاريس وبششراغ وميلنشو( ،ومحمشد شأشبعة )درس فشي رومشا( ،ومحمشد
المليحي )درس في إشأبيلية ومدريد وروما وباريس( .وقد شأكل الثلثة نوامة
جماعششة  ،65أو مششا يسششمى بششش "جماعششة الششدار البيضششاء ،وقششد كششان الثلثششة
يشرفون  ،إلششى جششانب اليطالميششة)  ( Toni Marainiوالهولن دمي ) Bert
 ،( (Flintعلى مدرسة الدار البيضاء للفنششون الجميلششة غششدامة السششتقلل" ،
بداياة من سششنة  1962تحششت إدارة بلكاهيششة .هششؤلء الفمنششانون والمششؤوطرون،
الشباب حينئضذ ،تقملدوا مه كمة تثبيت منهاضج تربويي يتجششاوب مششع الخصوصششمية
الفمنمية والتاريخمية للبلد .كما أمنهم تنمكبوا مسؤولكية تششوجيه الفششمن نحششو البحششث
عن هومية تشكيلمية تستعيد الفنومن التقليدميششة والمششورومث البصششرمي فششي قششالضب
حديضث ،ميعكس رؤياة منسجماة مع الفنششون السششلممية ذات البعششد التجريششدمي.
وقد عملوا كذلك على تحويل التقاليششد البصششرمية المحلمميششة مششن الهششامش إلششى
18
المركز ،بعد أن عمل المستعدمير على الدفع بها من المركز إلى الهامش".
ويعني هذا أن فريد بلكاهية ومحمد شأبعة ومحمد المليحي هم الذين ساهموا
في تأسيس جماعة الدار البيضاء من أجل تجديششد الفششن التشششكيلي المغربششي،
وتأسيسه على قواعد نابعة من الذات المغربية ،وصادر عن موروثها الفني
التشكيلي والفني والجمشالي .وفشي هشذا السشياق يقشول محمشد شأشبعة":وقع يت
قطيعةة بيننا وبين تقاليدنا في حقبة سلبمية ...فقد أراد النظششايم الكولونيششالمي فششي
مدارسششه أن ييبعششمدنا عششن تراثنششا وعششن تقاليششدنا الثقافميششة والفنميششة ،بمحاولششة
صششة .وفششي مجششال الفنششون التشششكيلمية ،يأقحششم تصششويير
اسششتبدالها بدقميمششه الخا م
الحامل ،باعتباره الوسيلمة المثلى والوحيدة للتعبير التشكيلمي .كما تم استيرايد
النحششت التشخيصششمي والكششاديممي فششي نفششس التجششاه ...كمنششا فششي هششذه الحقبششة
بعيدين من أن نرى في واقعية المعمار المغربمي ،فششي جششدران الزليششج ،فششي
صششع والخشششب المنقششوش ،فششي زأرابششي زأمششور وكلوة ،فششي
الجشش م
ص المر م
الخزفا ،فششي جميششع أشأششكال التعششبيرات التقليدميششة الوطنميششة ،أعمششاال تشششكيلمية
صا ،أو فمنا يستطيع أن يمتخذ في مجمله قيامششا تشششكيلمية
مستقلمة ،فمنا بصرميا خا م
19
عالممية ...كان لدينا النطباع بأمن الفمن يبدأ عندنا مع ظهور اللوحة".
 - 18بنيونس عميروش) :الفمن المعاصر في المغرب :حدود الميلد والتشمكل( ،مجلة الداب،
/http://www.al-adab.com/article
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وقششد انطلقششت الجماعششة بتنظيششم معششارض تشششكيلية متنوعششة داخششل المغششرب
وخششارجه ،باسششتغلل العلمششة السششيميولوجية ،وتوظيششف المنتششج التشششكيلي
المغربي الصيل.وفي هذا ،يقول بنيونس عميروش":عششبر هندسششمية أشأششكال
شأبعة الصارمة ،وأشأششكادل المليحششي الراقصششة ،سششتنعكس تلششك المقاربششية فششي
الصياغة الكروماتيكمية من خلل ألوان الطيف الصافية والفاقعششة ،كمششا هششي
الحايل في زأرابي الطلس المغربششمي .وامتخششذت العلمششية بعششادا جسششدانميا ،فششي
تآلضف مع الشأكال العضومية عند بلكاهية ،باعتماد السناد والمششوامد الطبيعميشة
والصباغ والملمونات المحلممية ،من الزعفران وصباغ الجوزأ والكوبلت إلششى
الحمناء .وقد شأمكل معر ي
ضشهم الثلثشمي فشي مسشرح محمشد الخشامس )الربشاط،
 (1966منعطافا دامل في الجمع ،لمول ممرة ،بيششن الممارسششة والتنظيششر ،مششن
خلل تقديم تطبيقاتهم الفنمية ،يمرمفقاة بتصششمورهم النظششرمي فششي بيششان تأسيسششمي
من توقيع مارايني.
تمميز المعر ي
ض بلوحاضت ذات مقاساضت كبيرة ،وألواضن داكنشة وصشافية ،بعيشادا
عششن أمي خلطششاضت )كمششا لششدى الفطرمييششن والتشخيصششميين( ،مجوسششدين بششذلك
تمجيمدهم للشأتغال بروح الفريق .وهو ما سيقودهم إلى تنظيم معششرض فششي
ساحة جامع الفنا في مراكش سنة  ،1969وفي ساحة  16نونششبر فششي الششدار
البيضاء في السنة ذاتها ،من أجل تجاوزأ الفضاء الصالونمي المغلق ،وجعششل
العمل الفنمي في لقاضء مباشأضر مع الجمهور لترويض عينه وذهنششه علششى تلمقششي
الفشمن التششكيلمي واسشتيعابه  -خمطشا وشأشكال ولوانششا وتركيابششا جمالميشا .وسششيتم
المسيير في تحقيق الهدافا ذاتها عبر إنجازأ جداريات أصيلة سنة .1978
هذه الروح الجماعمية سيتحوقق تأسيمس "الجمعمية المغربمية للفنششون التشششكيلمية"
سنة  ،1972ليتيحدث حيومية جديداة أسفريت عن تنظيم البينالي العربمي الثاني
في الرباط سنة  ،1977وعن مساهمات عديششدة فششي الملتقيششات والمعششارض
العربمية )معرض الواسطي (1974 ،والدولمية.

- SOUFFLES, « Situation des arts plastiques au Maroc » (Dossier),
Casablanca, N 7-8, 1967, P.38.
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لم يقتصر الرتكازأ علششى تجويششد البششداع التشششكيلمي والبحششث عششن إمكانششاضت
مستحدثضة فحسب ،بل جرى العمل أي ا
ضا على جعششل الفعششل التشششكيلمي جششزاءا
من الجدل الثقافمي والجتماعمي ،من أجل خلق ثقافشضة وطنيةش تقدمميشة .لشذا تشم
النخششراط مششع جماعششة مجلــة أنفــاس ) (Soufflesاليسششارمية ،تحششت إدارة
الشششاعر عبششد اللطيششف الليمعششبي ،إلششى جششانب كيتابشش وبششاحثين كعبششد الكششبير
الخطيبي ،والطششاهر بنجلششون ،ومصششطفى النيسششابوري ،وهششي مجلمششة رائششدة
صصيت عدادا مزدواجا )بالفرنسمية( للفنون التشكيلمية )،8-7شش  (1967ييعششمد
مخ م
من المراجع المؤوسسة للخطاب التشكيلمي .وشأهديت بدايية السبعينميات تأسيمس
مجلششة أنتغــرال ) (Intégralعلششى يششد الفمنششان محمششد المليحششي ،والشششاعر
مصشششطفى النيسشششابوري ،لتكشششون كأول مجلشششضة )بالفرنسشششمية( يتعنششى بشششالفنون
التشكيلمية .ثم صششدريت نشششرة الشــارة ،الششتي سششعت إلششى تأسيسششها الجمعيةشش
المغربمية للفنون التشكيلمية ،بشراكضة مع اتحاد كمتاب المغششرب )وصششدر منهششا
ثلثة أعداد( .إلى أن اتخذ الخطايب الفمنششمي نششبرمته باللغششة العربميششة عششبر عششدضد
ص بششالفنون التشششكيلمية فششي المغششرب علششى صششفحات مجملششة الثقافــة
خششا م
الجديــدة سششنة  1978تحششت إدارة الشششاعر محمششد بمنيششس .وذلششك كليششه يؤمكششد
الديناممية التي دفعيت بالشأن الفمنمي إلى قلب الجدلميين الثقافمي والفكششرمي ،عششبر
20
تعايلق الهتمامات المتبادلة بين الفمنانين والدباء والباحثين".
ومششن هنشا ،يتشبين لنششا أن جماعششة الششدار البيضششاء هششي الشتي أسسشت اللوحشة
التشكيلية بالمغرب بشكل فعششال وحقيقششي فششي السششبعينيات والثمانينيششات مششن
القششرن الماضششي،وفششق منطلقششات تراثيششة جديششدة مششن جهششة ،والنفتششاح علششى
مستجدات اللوحة الغربية والشرقية من جهة أخرى.

المطلب الخامس :ظهوراللوحة التشكيلية في المغرب
لم يعرفا الفنانون المغاربة اللوحة المسندية ،أو لوحششة الحامششل ،إل بششدخول
الجانب الوروبيين المغرب ،والحتكاك بهم ثقافيا ،وفنيششا ،وجماليششا؛ وقششد
تمثل الفنانون المغاربة جمال هذه اللوحششة وصششنعتها الفنيششة  ،بتقليششد هششؤلء
الرسامين الغربيين ،والستفادة منهم على مسششتوى الرسششم والتشششكيل وبنششاء
اللوحششة المسششندية ،بعششد أن كششانوا مششولعين بالصششناعة التقليديششة ،والصششيغ
المتوارثة ،والنسياق وراء التشكيل الفطري.
 - 20بنيونس عميروش) :الفمن المعاصر في المغرب :حدود الميلد والتشمكل( ،مجلة الداب،
/http://www.al-adab.com/article
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ومن ثششم ،لششم يسششتخدم هششؤلء اللوحششة التشششكيلية الفنيششة إل بتأسششيس مدرسششة
الفنون الجميلششة بتطششوان منششذ أربعينيششات القششرن العشششرين ،وتمثششل تقنيششات
اللوحة الغربيششة الششتي أرسششى دعائمهششا الفنششان السششباني ماريششانو برتوشأششي،
ونشأة قاعات وصلت العرض فششي كششل مششن :تطششوان ،وطنجششة ،والربششاط،
وفششاس ،ومراكششش ،والششدار البيضششاء ...وفششي هششذا السششياق ،يقششول المفضششل
الحضري ":أصبح الفنانون المغاربة ينقلون أساليب الفن الغربي وتقنيششاته،
واسششتفادوا مششن مششواده ،متخليششن عششن المششواد التقليديششة والصششيغ المتوارثششة،
واستعانوا باللوحة النافذة ،أو اللوحة التي ترسم على حامل الرسششم ،لتعلششق
على جدار.وتخلى عن المفهوم التقليدي الذي يؤكد على الجانب الستعمالي
في الفن ،على الترابط بين العمارة والفن ،والصناعة والفنون.
وأخذ الفنان المغربي في بدايته بالتجاهات التقليدية الششتي حملهششا الغربيششون
معهششم ،وعالششج نفششس الموضششوعات بطريقششة التقليششد :المنششاظر ،والطبيعششة،
والنماذج البشرية.
وهكذا ،كان لبد لهذا الفنان أن يتقششن هششذه السششاليب ،حششتى يجششاري هششؤلء
الغربيين فيما يرسموه.ومن ثم ،بدأ يتجاوزأ هؤلء الفنانين ،من حيث قششدرته
21
على التعبير عن بيئته وفهم روح بلده".
ويقال :إن أقشدم لوحشة تششكيلية قشد ظهشرت ف ي المغشرب ك انت لبشن علشي
الرباطي بمدينة طنجة حوالي 1920م .ولم تكن اللوحات التشكيلية القديمة
التي كان يرسمها الفنشانون المغاربشة فطريشة فحسشب " ،بشل ك انت لوحشات
تشخيصية رمزية ،أعتقششد أنهششا امتششداد للرسششوم الششتي كششانت تصششاحب عششادة
تذهيب الكتبي -ذلك الفن الششذي ليششزال يزاولششه قلششة مششن الفنششانين المغاربششة
وأبرزأهم الفنان القششادري بفششاس -فهششي أقششرب إلششى التصششوير الفارسششي مششن
اللوحة بالمفهوم الوروبي ،ول أدل على ذلك من أن أولئششك الفنششانين كششانوا
يقومون بتلك الطريقة التي كانوا يرسمون بها زأخارفا الخشب على الثاث
22
والبناء :أي على المائدة مقتعدين مقعدا".
وقد كثرت لوحات هؤلء الفنانين المغاربة بإيعازأ من بعض الجانب الذين
كانوا يشجعونهم على رسم اللوحات التشكيلية  ،واسششتغلل إنتششاجهم ،وكششان
 - 21المفضل الحضري :ابن يسف ،كتاب الشهر رق م  ،18سلس لة شأ راع ،طنج ة ،المغ رب،
1997م ،ص.26-25:
 - 22محمد شأبعة :الوعي البصري بالمغرب ،ص.9:
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هذا كله لدوافع وأغراض ذاتية وموضوعية من الصعب تحديششدها فششي هششذا
الحيز الضيق من الكتاب ،فقد كششان ابششن علششي الربششاطي ،مثل ،طباخششا عنششد
بعض العائلت النجليزية الكششبيرة القاطنششة بطنجششة ،وكششانت تشششجعه علششى
البداع ومواصلة العمل الفني والجمالي.
وخلصة القول  ،لقد تعرفا الفنانون المغاربة إلى اللوحة التشكيلية بفضششل
تأثرهم بالرسامين الجششانب إمششا إيجابششا ،وإمششا سششلبا .وبالتششالي ،فقششد اتخششذت
اللوحة اتجاهات عدة ،كالتجاه الفطري ،والتجششاه الثنششوغرافي ،والتجششاه
التجريششدي ،واتجششاه الصششالة  .وفششي هششذا السششياق ،يقششول محمششد شأششبعة فششي
كتابه)الوعي البصــري بــالمغرب( ":إن ظششاهرة اللوحششة  ،عنششدنا ،مرتبطششة
ارتباطا وثيقا باختلطنا بالجانب ،وبالتالي بالظروفا التاريخية والسياسششية
التي عشناها خلل الحماية وبعد الستقلل ،وإنها كانت بإيعششازأ مششن بعششض
الوساط الجنبية التي فرضت أبوتهششا علششى نهضششتنا الفنيششة والثقافيششة ،وإن
انحرافا اللوحششة علششى التقاليششد الفريقيششة والعربيششة ،كششان مرجعششه أول إلششى
توجيه تلك الوساط .وثانيا :إلى عدم وعي رسامينا بماهيششة العقليششة الثقافيششة
عندنا ،نظرا لضعف ثقافتهم -أغلب رسامينا أميون"23.
ولم يتعرفا الفنانون المغاربة إلى اللوحششة التشششكيلية المحمولششة أو المسششندية
إل بتأسششيس مدرسششة الفنششون الجميلششة فششي مدينششة تطششوان ،بإشأششرافا الرسششام
السباني ألبيرتو بيرتوشأي الششذي سششاهم أيضششا فششي تأسششيس مدرسششة الفنششون
السلمية بغية إحياء الفنون الوطنية بالشششمال ،مثششل :الحفششر علششى الخشششب
والمعدن والجبس ،والعناية بالفسيفساء والخزفا .وقد تعششرفا طلبششة الفنششون
الجميلششة إلششى اللوحششة بششالمفهوم الكششاديمي منششذ أربعينيششات القششرن الماضششي
بمدينة تطوان.
وفي الوقت نفسه ،تعرفا المغاربة في الجنوب إلششى اللوحششة التشششكيلية مششع
الرسششام الفرنسششي ماجوريششل بطريقششة مباشأششرة وغيششر مباشأششرة ،وقششد وجششه
الفنانين المغاربة إلى إبداع اللوحات التشكيلية المحمولة.

المطلب السادس :أنواع اللوحة التشكيلية بالمغرب
يمكن الحديث عن أنواع من اللوحة التشششكيلية بششالمغرب ،ويمكششن حصششرها
فيما يلي:
الفرع الول :اللوحة الستعمارية أو الكولونيالية
 - 23محمد شأبعة :نفسه ،ص.12-11:
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لقششد ارتبطششت اللوحششة السششتعمارية أو الكولونياليششة بمجموعششة مششن الفنششانين
والرسامين والمستشرقين والمستمزغين الوروبيين الششذين زأاروا المغششرب
منذ منتصف القرن التاسع عشششر وبدايششة القششرن العشششرين ،واسششتمرت هششذه
اللوحة في فرض نفسها مع سنوات الحماية الجنبية على المغرب من قبششل
فرنسشششا وإسشششبانيا .ومشششن بيشششن هشششؤلء دولكشششروا  ،وماريشششانو برتوشأشششي،
وماجوريششل ...ومششن هنششا ،فقششد نشششأ" فششن الرسششم كغيششره مششن أنمششاط الرسششم
العربي ،نتيجة الحتكاك بالفن الوروبي :السباني والفرنسششي واليطششالي،
حيث زأار المغرب عششدد كششبير مششن الفنششانين الوروبييششن المستشششرقين ،فششي
النصف الثاني من القشرن التاسشع عششر وبدايشة القشرن العششرين ،ليرسشموا
وينقلوا في لوحاتهم أنواعا من نشاط الحياة المختلفة داخل المغرب ،وكذلك
من أجل رسم الطبيعة التي انبهروا بها بألوانها وأضوائها.وكششانت الغلبيششة
منهم ،تجتهد في البحث عن الموضوعات الجديدة في العالم العربششي عامششة
)شأرقا وغربا( ،وتريد تسجيل المشاهد المختلفة من هذا العالم الساحر على
حد تعبيرهم ،فوجدوا في المغرب ما يحقق رغباتهم ،حتى نسششتطيع القششول،
بأن المغرب من أكثر البلدان العربية الشتي اسششتهوتهم لمششا فيشه مشن :جمشال،
وسحر طبيعي ،وحياة مثيرة ،وأنماط للعيش فششي البششوادي والمششدن ،وتنششوع
كل ناحيششة ،لتعششدد المنششاطق الجميلششة ،وتششوفر الجششو المششثير فششي كششل ناحيششة،
24
وتفاعل وانصهار بين الفئات البشرية على اختلفها".

 - 24المفضل الحضري :ابن يسف ،ص.24-23:
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لوحة بيرتوتشي
ويلحظ أن اللوحة الكولونيالية هي لوحششة تتوقششف عنششد المشششاهد والمنششاظر
الطبيعية والشخوص البشرية التي كششان يعششج بهششا المغششرب.ومششن ثششم ،تتسششم
نظرة هذه اللوحة بالستعلء والتفششوق.فششي حيششن ،تعكششس مششاهو دونششي مششن
خلل رؤية استشراقية تكتشف خبايا العششالم العربششي والسششلمي ،بمختلششف
حقائقه وتناقضاته الجدلية.أي :كانت هذه اللوحة تنظر إلششى الغيششر المخششالف
للغربي وفق رؤية قائمة على التمركز الغربي ،وتفوق النسان البيض.
44

لوحة ماجوريل
الفرع الثاني :اللوحة السياحية الثنوغرافية والوثائقية
هناك بعض الرسششامين الجششانب قششد أثششروا تششأثيرا سششلبيا فششي مجموعششة مششن
الرسششامين المغاربششة الششذين وجهششوهم إلششى رسششم أعمششال سششياحية ،وثائقيششة،
وإثنوغرافيششة .وفششي هششذا يقششول محمششد شأششبعة ":كششانت هنششاك عناصششر مششن
الرسامين الجانب ،فاشألين ،أثرت تأثيرا سيئا في ظهور اللوحششة عنششدنا ،إذ
إن هؤلء الرسامين لم يكونششوا يهتمششون فششي تصششويرهم إل بمظششاهر الحيششاة
اليومية عندنا مما أعطى لرسششومهم صششبغة سششياحية وثائقيششة ،وبالتششالي فقششد
جرى على منوالهم أولئك الرسامون المغاربة المتأثرون بهم ،ولهذا نلحظ
أن هذه اللوحات لتتسم بالصالة المغربية أبدا ،وإنها ليست إل تشويها لمششا
قد يكون رسما مغربيا ،وانحطاطا لما قد يسمى بالفن الوروبي.وإذا تذكرنا
أنه في تك المرحلة بالذات ،كانت اللوحة في أوروبا قد ابتعدت بعدا شأاسششعا
عن اللوحة الكلسيكية التمثيليشة المحضشة ،فإننشا سشنجد أن أولئشك الجشانب
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المصورين ،لم يقدموا لنا المثال الطيب لما قد تكون عليه اللوحششة المغربيششة
الصيلة." 25
ولم تقتصر هذه اللوحششة الثنوغرافيششة علششى المغاربششة فحسششب ،بششل رسششمها
ايضا الجانب كأوجين دولكروا )(Eugène DeLacroix

لوحة دولكروا

 - 25محمد شأبعة :نفسه ،ص.10:
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لوحة دولكروا

لوحة إثنوغرافية
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لوحة خليج طنجة  1912لهنري ماتيس

لوحة وحشية لهنري ماتيس
الفرع الثالث :اللوحة الفطرية أو الساذجة
نعني باللوحة الفطرية تلك اللوحة القائمة على الفن الساذج العفوي التلقششائي
الذي يشبه رسوم الطفال ،ويعتمده مجموعة من الفنانين العصاميين الششذين
لم يتلقششوا دروسششا أكاديميششة فششي فششن الرسششم أو التشششكيل .أي :تتميششز اللوحششة
الفطرية بالعفوية ،والسذاجة ،والتلقائيششة ،والتحششرر مششن القششوالب المدرسششية
والكاديمية الجاهزة؛ حيث تقترب هذه اللوحة الفطرية الشعبية مششن رسششوم
الطفال ،وأعمال الحرفيين ،وتنبع من القلب والغريزة مباشأرة .ويعني هششذا
أن الفنان الفطري يرسم بالفطرة الطبيعية ،دون خلفية نظرية ،أو النسششياق
وراء تصورات فلسفية عميقة ،أو يكون لديه تكششوين فنششي ومهنششي وجمششالي
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وحرفي .ومن ثم ،فهو يبدع أعمال فلكلورية شأعبية تعشقها العيششن ،وترتششاح
لها النفس.26
ويعنشي هشذا كلشه أن اللوحشة الفطريشة هشي تلشك اللوحشة الشتي ك ان يرسشمها
مجموعة من الفنانين التشكيليين المغاربة بطريقة فطرية وعفوية وتلقائيششة،
دون دراسة الرسم دراسة علمية وأكاديمية .وقششد ظهششرت اللوحششة الفطريششة
مششع مجموعششة مششن الفنششانين الشششعبيين الصششيلين ،مثششل :محمششد بششن علل،
ومششولي أحمششد الدريسششي  ،و الشششعبية طلل  ،ومحمششد عجششور  ،ومحمششد
متوكي ،ولويزا بوستاش ،وفاطمة حسن ،وفاطمة نجم ،وفاطنة كبوري...
وقد كان وراء تشجيع اللوحة الفطرية كثير من الجانب فششي فششترة الحمايششة
وبعد الستقلل لدواع استعمارية بغيششة إظهششار مششدى بدائيششة الفششن التشششكيلي
المغربي ،وتقششديم لوحششات فنيششة شأششعبية وفانطاسششتيكية وخرافيششة  ،والحالششة
على تخلف الشعب المغربي فنيا وجماليا ،برصد الغريب والسطوري فششي
ثقافتنا الشعبية .

26-

Marie-Christine Hugonot, La peinture naïve en France, un art
vivant, Sous le Vent, 1981 ;Marie-Christine Hugonot, Tendances
actuelles de la peinture naïve en France : Thèse de doctorat,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 1978 ; Robert Thilmany,
Critériologie de l'art naïf, Max Fourny, 1984 ; Katou Fournier et
Jacques Lehmann, Paris et les Naïfs, Vilo, 1983 .
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لوحة الشعيبية طلل
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لوحة فاطمة ناجم

لوحة فاطنة كبوري
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لوحة فاطمة حسن
الفرع الرابع :اللوحة الواقعية التمثيلية
هناك من الرسامين المغاربششة مششن كششان يتبنششى الواقعيششة التمثيليششة فششي رسششم
اللوحششة التشششكيلية ،إذ كششان الفنششانون المغاربششة يربطششون اللوحششة بششالواقع
المغربي ،كأن اللوحة ريبورتششاج ،أو سششجل حكششائي أو قصصششي ،أو كأنهششا
مضمون واقعششي .بمعنششى أن اللوحششة الواقعيششة كششانت تلتقششط الواقششع بطريقششة
موضوعية دون تفسيره أو التعليششق عليششه .ومششن أهششم ممثلششي هششذه اللوحششة :
محمد الحاجي ،ومريشم مزيشان كمشا فشي لوحتهششا )حفلشة العششرس( ،27أو فشي
لوحتها الخرى )الموسيقية المتحضرة( . 28ونلفي هذه الواقعيششة أيضشا عنشد
الفنان أبدور بوعرفة ...

 - 27مريم مزيان :حفلة العرس ،لوحة زأيتية على القماش.
 - 28مريم مزيان :الموسيقية المتحضرة ،صباغة على القماش.
52

لوحة مريم مزيان

لوحة مريم مزيان
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لوحة " القفة" لبوعرفة أبدور
تعبر هذه اللوحة التشكيلية المعنونة بشش ) القفـــة( عن رؤية واقعية إنسانية
مأساوية ،محورها النسان العادي في صراعه الجدلي مع حاجيات حيششاته
اليومية العادية ،وهو مرتبط بقفته" السلة" التي يحملها إلششى السششوق يوميششا،
وهو في صراع سيزيفي مع السششعار والغلء الفششاحش .كمششا تعششبر اللوحششة
رمزيششا عششن الفقششر وتناقضششات المجتمششع والتفششاوت الطبقششي والصششراع
الجتماعي بين الغنياء والفقراء المعدمين الششذين ل يملكششون قششوت يششومهم.
وما الفراغ الذي تجسده اللوحة إل تعبير عن الفراغ الخلقي ،وتجسيد للفقششر
المدقع الذي يعيشه المجتمع المغربي على جميع الصعدة والمستويات .
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الفرع الخامس :اللوحة النطباعية
تتسم اللوحة النطباعية بالثورة علششى القواعششد الكلسششيكية ،والسششتفادة مششن
النظريات الحديثة في الضوء ،وتجاهل الموضوع ،والششتركيز علششى الشششكل
ونقل الحساسات والمشششاعر البصششرية ،والعنايششة بنقششل الطبيعششة ومباهجهششا
الساحرة.
وتعني اللوحة النطباعية 29أن الفنان التشششكيلي يسششقط أحاسيسششه ومشششاعره
وانطباعاته علششى اللوحشة الششتي كشان يرسشمها ،وكشانت الطبيعششة هشي التيمششة
الرئيسة التي كان يهتم بها الفنان النطباعي على غرار الرومانسيين .ومن
ثم ،تختلف حالت اللوحة النفسية باختلفا حالت الروح التي يكون عليهششا
الفنشان النطبشاعي ،إمشا أن يكشون متفشائل ،فتكشون لشوحته مششبعة بالضشوء
والجمال واللمعان اللوني ،وإما يكون متشائما ،فتكون لوحته باهتة وحزينة
ومظلمة.
وكانت لوحات النطباعيين صشغيرة الحجشم ،فيهشا آثشار الريششة بخطوطهشا
الواضششحة والمرئيششة .فضششل عششن اسششتعمال زأوايششا النظششر غيششر المألوفششة،
وتصششوير المشششاعر النطباعيششة الهاربششة والمنسششابة والخاطفششة ،وتصششوير
حركية الظواهر الطقسية المشششعة ،والتعششبير عششن المفششاهيم الثابتششة للشأششياء
فوق رقعة اللوحة ،وقد أثرت النطباعية في الفنون البصرية والمرئيششة فشي
مجششالت متعششددة :الدب ،والتصششوير الفوتششوغرافي ،والتشششكيل ،والنحششت،
30
والسينما ،والعمارة...
وكان النطباعيون يخرجون إلى الطبيعة بمراسهم ليلتقطششوا المشششاهد الششتي
كانت تختلط بانفعالتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم الوجدانية.ومن ثششم ،تختلششط
الذات بالموضوع اندماجا وانصهارا في بوتقة تعبيرية واحدة.
ومن أهم التشششكيليين المغاربششة الششذين اهتمششوا باللوحششة النطباعيششة عبششد الشش
الديباجي ،وسهام حلي ،وغيرهما..
- Maria et Godfrey Blunden, La peinture de l'Impressionnisme,
Éditions d'Art Albert Skira, Genève, 1981.
30- Sophie Monneret, L'Impressionnisme et son époque, vol. 2, t. 1,
Paris, Robert Laffont, 1987, 997 p ; Sophie Monneret,
L'Impressionnisme et son époque, vol. 2, t. II, Paris, Robert Laffont,
1987, 1185 p.
29
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) شجرة اللوز( لسهام حلي
الفرع السادس :اللوحة السريالية
تستند اللوحة السريالية إلى العقل الباطني ،وتفتيق اللشأششعور ،والستسششلم
لللشأعور واللوعششي الجنسششي والشششبقي .بمعنششى أن اللوحششة السششريالية هشي
لوحة الجنون ،والهذيان ،والتمششرد عششن قواعششد العقششل والمنطششق ،واخششتراق
الواقع إلى اللواقع .وقششد امتحششت هششذه اللوحششة تصششورها مششن سششيكولوجية
فرويــد  ،واعتمششدت علششى اللشأششعور و العقششل البششاطن  ،باسششتلهام الششذاكرة
والحلم ،والثششورة علششى القيششم السششائدة والموروثششة .وبالتششالي ،تتميششز هششذه
اللوحة بكونها لوحشة تششكيلية وفنيشة وجماليشة ،تتخلشص مشن رقابشة الشوعي
والعقششل ،وتتحششرر مششن قيودهمششا ،وتتمششرد عششن القواعششد الفنيششة والخلقيششة
السائدة في المجتمع.31
- André Breton, Le Surréalisme et la Peinture, Paris, Gallimard,
1928-1965.
31
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ومن مبادئ هذه اللوحششة أيضششا التسششلح بششاللوعي واللعقلنيششة .وبالتششالي،
فالحقيقة هي التي يعبر عنها العقل الباطن والحلم  ،بالتحرر مششن سششيطرة
العقل ،والوعي ،والمنطق .ولقد أعطت هذه اللوحة الهمية الكششبرى للنفششس
النسششانية ،واسششتنطاق اللوعششي .لششذا ،تنبششع اللوحششة السششريالية مششن رحششم
الفوضششى والهششذيان علششى غششرار التحليششل السششيكولوجي القششائم علششى تششداعي
المعششاني تششداعيا حششرا دون رقابششة أو محاسششبة عقليششة واعيششة مششن قبششل النششا
العلى.
وعليه ،تبحث اللوحة السششريالية عششن الحقيقششة فششي عششالم اللوعششي والحلم
والكوابيس ،مستعينة بنظريات علم النفس بصفة عامة،ونظريات سششيغموند
فرويد بصفة خاصة .ومن ثم ،يتخذ الفنان التشششكيلي السششريالي قششالب الحلششم
والفانتازأيا وسيلة للتعبير عن معاناته الذاتية واللشأعورية.
ويتحول الفراغ التشكيلي في اللوحات السريالية إلششى فششراغ سششريالي عبششثي
قاتم ،قششوامه الفانتازأيششا ،والحلم ،والهششذيان ،والهيسششتيريا ،والتأرجششح بيششن
الوعي واللوعي ،والشعور واللشأعور ،والواقع واللواقع...
ويعششد عبششد الرحمششن الصششقلي مششن أهششم التشششكيليين المغاربششة فششي مجششال
التصوير ،والترميد ،وتصميم الغلفة والمجلت .ولششد ببنششي سششيدال بمدينششة
الناظور شأمال المغرب ،في اليوم التاسع من شأهر مارس من سنة 1955م.
وقد حصششل علششى الجششازأة فشي علششم النفششس.وبعششد ذلششك ،هششاجر إلششى بلجيكششا
لمتابعة دراساته في الفنون التشكيلية  ،وقد تخرج من معهد الفنون الجميلششة
بحصوله علشى شأشهادة علميشة ومهنيشة  ،تع ترفا بمشؤهلته العلميشة والفنيشة
والتقنية في مجال التشكيل .ولقد ألششف كتبششا كششثيرة فششي مجششال الفششن ،ورسششم
أغلفة عديدة لمجموعة من المجلت والكراسششات .وبعششد ذلششك ،عيششن أسششتاذا
لمادة الرسم والفنون التشكيلية ببلجيكا .وقد شأارك في عدة معششارض فرديششة
وجماعية بالمغرب وأوروبا.
ومشششن أهشششم كتبشششه) :المعجـــم العربـــي المصـــور للطفـــال( ،و)النســـاء
البربريــاتا:الحلــي التقليــدي( ،و)كاليغرافيــة تيفينــاغ(  ،و)الشخصــياتا
السياسية البلجيكيــة( ،و)عجــائب الفــن المــازيغي( ،وروايشة )الحيــاة فــي
باسو( ...
وقد تمثششل عبششد الرحمششن الصششقلي اتجاهششات تشششكيلية عششدة مششن كلساششيكية،
وواقعيششة ،وكاريكاتوريششة ،وساششريالية ،برسششم البورتريهششات التصششويرية
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المجسدة .بيد أنه قششد انسششاق وراء المدرساششة السششريالية الششتي تعطششي أهميششة
كبرى للشاعور واللوعي ،والثششورة علششى العقششل والمنطششق  ،متسششلحا فششي
ذلك بآراء فرويد وتلمذته النفسانيين .ومن هنششا ،ترتكششز السششريالية" علششى
اليمان بأن الحلما أقوى من أي شايء آخر  ،وبأن بعض أنمششاط التششداعي
الذهني التي لم يعرها أحد اهتماما من قبل قادرة على أن تكشف لنا حقائق
32
أبعد من تلك الحقائق التي نصل إليها عن طريق العقل والمنطق".
وعليه ،فقد ضمن عبد الرحمن الصقلي كتششابه) عجممائب الفممن المأممازيغي(
مجموعة من اللوحات التشكيلية الرائعة  ،مستعمل في ذلك تقنيششة البيششض
والساود ،متسلحا فششي ذلششك بتقنيششة الترميششد فششي عمليششة التحششبير والتشششكيل،
و التركيز على بورتريهات لمجموعة مششن الفاتنششات المازيغيششات بجمششالهن
وحليهن ولباساهن الرائع .فالكتاب فريششد مششن نششوعه فششي منطقششة الريششف؛ إذ
يرصد لنا المرأة المازيغية في أزيائها التقليدية وحليها المتنششوع ووشاششمها
المعبر عبر امتداد مائة وعشرين صورة مجسدة.
كمشا شاشغل الفنششان حشروف تيفينششاغ بطرائششق فنيشة كاليغرافيششة فشي تجلياتهششا
الهندساشششية والششششكلية والجماليشششة  ،بشششالتعبير عشششن أبعادهشششا السشششيميائية،
والنثروبولوجية ،والتاريخية ،والحضارية ،على أساس أنها تمثششل أصششالة
النسان المازيغي ،وتعبر عن جوهر كينونته ورؤيته الوجودية .
وعليه ،يوظف عبد الرحمن الصقلي الفراغ المقلوب في لوحته المعنونة بش
)المعبد المقدس( ،وهي لوحة سريالية ،رسمها الفنان بالزيت على القمششاش
سنة 1988م ببلجيكا ،وهي من مقاس  60 80سنتم) .انظر اللوحة رقم
.(1
وتستند اللوحة إلى مستويين  :المستوى العلوي والمسششتوى السششفلي ،يشششكل
المستوى الول مششا يسششمى بششالوعي أو الشششعور عنششد سششيغموند فرويششد .فششي
حين ،يمثل المستوى الثاني مستوى اللوعي أو اللشأعور الذي يعد خششزان
الهواء والرغبات الغريزيششة والمكبوتششات الشششبقية .ويعنششي هششذا أن اللوحششة
السششريالية تشششخص الواقششع واللواقششع ،والششوعي واللوعششي ،والشششعور
واللشأششعور ،والحقيقششة والغريششزة .ومششن ثششم ،يتحششدد الفششراغ بالمسششتويين:
المستوى الفقي والمستوى التحتي .وهنششا ،نتحششدث عششن فششراغ مقلششوب ،لششم
 - 32نهاد صليحة :المدارس المسرحية المعاصرة ،مطششابع الهيئششة المصششرية العامششة للكتششاب،
الطبعة الولى سنة 1986م ،ص.61-60:
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يتخذ حالته الطبيعية العمودية من السفل إلى العلى ،بل يوجششد فششراغ مششن
أعلى إلى أسفل .كأن اللوحة قششد انشششطرت إلششى شأششطرين أو قسششمين :لوحششة
الفراغ العلوي ،ولوحة الفراغ السفلي.إذا ،هناك تماثل بالقلب.وهنا ،نتحدث
عششن الفششراغ المقلششوب الششذي يعششبر عششن جدليششة الششوعي واللوعششي ،وجدليششة
الجنس والخصوبة ،وجدلية الفراغ والمتلء.

لوحة )المعبد المقدس(
59

ونعني بالفراغ السريالي ذلك الفراغ المبني علششى اللشأششعور ،والتفكيششر فششي
غرائششز الجنششس بششالمفهوم الفرويششدي ،واسششتكناه أسششرار النسششان الليبششدي
والشبقي ،والتغلغل في لوعي النسان  ،واستجلء عقده الدفينة ،والتوقششف
عند مختلف مكبوتاته الظاهرة والباطنة.لذا ،تعد اللوحة المسماة بـــ)ســراب
الحياة( نموذجا للفراغ السريالي.ومقششاس اللوحششة هششو 7050سششم ،وهششي
عبارة عن رسم بالزيت على القماش.
ومن ثم ،تتضمن اللوحة فراغــا داخليــا يمثلششه الثششوب الششذي يحششوي أسششرارا
داخليششة مششن المشششاعر والحاسششيس.ويمثششل النهششدان امتلء إروسششيا وشأششبقيا
مفارقا للفراغ السريالي الداخلي .ومن ثم ،يبرزأ هذا المتلء جمششال الجسششد
وشأبقيته وإغراءاته الجنسية بالحلمتين المعبرتين عن العطش اللشأششعوري.
ويمثل الحذاءان معا فراغ الوعاء  ،أو ما يسمى بالفراغ المفيد ،على أساس
أن الحذاء هو وعششاء مفيششد للكششائن النثششوي الجميششل.ويعنششي هششذا أن الفششراغ
التشكيلي والدللي يبرزأان اللوحة بشكل واضح وجلي .فضششل عششن الفششراغ
الطبيعي أو الكوني الذي يتشكل من الهواء والسحب.ومن ثم ،يغلب الفراغ
السششريالي علششى اللوحششة باعتبارهششا فضششاء عبثيششا لمششاهو شأششبقي ،وجنسششي،
ولشأعوري.
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لوحة )سراب الحياة(
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الفرع السابع :اللوحة التعبيرية
ترفض اللوحة التعبيرية "مبششدأ المحاكششاة الرسششطية ،وتعنششى بششالتعبير عششن
المشاعر الذاتية في مختلف تناقضاتها وصراعاتها  ،ويتخذ من هذه الرؤى
الذاتية والحالت النفسية موضوعا مشروعا للبداع الفني"33.
ويعني هذا أن اللوحة التعبيرية تمتازأ " بالذاتيششة المفرطششة ،وتشششويه الواقششع
عن طريق التبسيط والمبالغة والتفتيت وخلششط الواقششع دائمششا بششالحلم والرمششز
واستخدام نبرة انفعالية عالية ،بحيث تتحول أي رؤية موضوعية إلى رؤية
بالغة الذاتية ،بالغة الغرابة ،وفي أحيان كثيرة بالغة القبح"34.
ومششن هنششا ،تششؤمن اللوحششة بالحريششة ،وتعتنششي بالششذات أو الششروح باعتبارهششا
مصدر الحقائق ،وتنحل من الواقع المادي نحو الغاب المثالي ،وترجح كفششة
الخيششال علششى العقششل والمنطششق ،وتهتششم بششالعواطف والمشششاعر الفرديششة
والنسانية .ومششن هنششا ،انبنشت اللوحشة التعبيريششة علشى أكتشافا الرومانسششية،
لكنها تختلف معها في رفضها للنظششرة المثاليششة للنسششان ،والختلفا حششول
مفهوم فلسفة الجمال .ومن ثم ،فقششد اقششترنت لوحششات التشششكيليين التعششبيريين
بالقبح ،والجروتيسك ،والكاريكاتور.وتهدفا اللوحة التعبيريششة إلششى تشششويه
الواقششع وتبسششيطه وتفششتيته وتحششويله إلششى عششالم مشششوه كاريكششاتوري أشأششبه
بالضحك والفكاهة الناتجة عن الرؤية الحزينة أو المرعبة.

 - 33نهاد صليحة :المدارس المسرحية المعاصرة ،ص.73:
 - 34نهاد صليحة :نفسه ،ص.73:
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ويعد بوعرفشة أبشدور 35مشن الفنشانين المغاربشة الشذين انسشاقوا وراء اللوحشة
التعبيرية .ومن المعلوم أن بوعرفة أبدور قد تشرب عدة اتجاهات تشششكيلية
من واقعية ،وانطباعية ،وتعبيرية.
ومن أهم لوحاته الفنية لوحة) الصــرخة( الشتي عشبر فيه ا بوحششية تعبيريشة
عن تآكششل النسشان وذوبشانه ذهنيششا وجششدانيا  ،وجسششد فيهششا قبششح هشذا الكشائن
بطريقة كاريكاتورية مفزعة ،وهذا إن دل على شأيء ،فإنما يدل على مششدى
تقززأ الفنان من النسان المعاصر الذي انحل أخلقيششا وحضششاريا ،وأصششبح
كائنششا ماديششا دون روح ول إنسششانية .ويعنششي هششذا أن الفنششان يلتجششئ إلششى
استخدام أسلوب البشاعة والتشويه والسخرية للحط من النسان المعاصر .
لذا ،تصبح صرخته بمثابة صوت أخرس بل جدوى منه في عالمنا المنحط
الذي تحول فيه النسان إلى كائن رقمي ممسوخا .ومن هنا ،يستعمل الكاتب
السششلوب التعشبيري الششذي " يلجشأ إلشى تششويه الواقشع عشن طريشق التبسشيط
والمبالغة والتفتيت  ،وخلششط الواقششع دائمششا بششالحلم والرمششز ،واسششتخدام نششبرة
انفعاليششة عاليششة ،بحيششث تتحششول أي رؤيششة موضششوعية إلششى رؤيششة بالغششة
36
الذاتية...بالغة الغرابة وفي أحيان كثيرة بالغة القبح!"
وتشبه لوحششة) الصــرخة( الششتي رسششمها بوعرفششة أبششدور لوحششة ) الصــراخ(
للفنان النرويجي إدفارد مانش الذي رسم عدة لوحات تعبيريششة كاريكاتيريششة
لتشششويه النسششان وتقزيمششه .ففششي عملششه ) الصــراخ( الششذي قششدم للنششاس سششنة
1895م "،نجده يحاول أن يجعل الصششرخة المحششور الساسششي الششذي تلتقششي
عنده كل الخطوط دون أي اعتبار للواقعية ،وكأنه يقول إن لحظششة النفعششال
 - 35يعد أبدور بوعرفة من الفنانين الوائل الذين أسسوا معالم فن التشكيل بمنطقة الريف من
خلل تدريسه لمادة الرسم بمدارس النششاظور  ،وتكششوين مجموعششة مششن المبششدعين الشششباب فششي
مجال التصوير الفني  ،وكذلك عبر معارضه العديدة التي شأارك بها محليششا ووطنيشا  .والفنشان
كمششا هششو معششروفا مششن مواليششد بنششي سششيدال بمدينششة النششاظور سششنة 1953م  ،درس البتششدائي
والعدادي والثششانوي بتطششوان .وقششد تخششرج بعششد ذلششك مششن المدرسششة الوطنيششة للفنششون الجميلششة
بتطوان سنة 1974م ،متأثرا بأسشاتذته الجلء كشالمكي مغشارة ،وسشعد السشفاج ،...وقشد اطلشع
بوعرفة أبدور على تاريخ الفن والنحت والتصشوير .وعنشدما تلقشى تكشوينه ببلجيكشا ،عشاد إلشى
المغرب ليعين أستاذا بمؤسسة الشريف أمزيان بمدينة الناظور أستاذا لمادة الرسم .وبعد ذلك،
عين أستاذا بمركز تكوين المعلمين  ،بشعبة الفنون التشكيلية بالمدينة نفسها التي ولد فيها .وقد
تلقى أيضا تكوينه في معهد الفنون الجميلة ببلجيكا .وقد شأارك في معارض فرديششة وجماعيششة
كالمعرض الجماعي بمناسبة الملتقى الثاني للتشكيليين بالناظور شأهر يوليوزأ 2008م.
 - 36نهاد صليحة :نفسه ،ص.74 :
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يمكن أن تزلزل رؤيتنششا للواقششع مششن حولنششا تمامششا .أمششا وجششه النسششان الششذي
يصرخا في اللوحة  ،فقششد صششوره مششانش فششي خطششوط بسششيطة وحششادة يغلششب
عليها طابع المبالغة الشششديدة  ،بحيششث أصششبح تصششويرا كاريكاتوريششا لششوجه
ميت أو هيكل عظمي بعينيه الجاحظتين وخدوده الغائرة .كمششا تعمششد مششانش
أن يترك سبب الصرخة مجهول ؛ مما يزيد من تششوتر التعششبير وأثششره علششى
المشاهد  ،لن الصرخة أصبحت مطلقا مرعبا ليسششت لششه حلششول أو أسششباب
يمكن تفاديها .ونتج عن اعتناق الفنششان التعششبيري لسششاليب الكاريكششاتير فششي
تصوير رؤياه الخاصة ابتعاده عن الجمال بمفهومه التقليدي .وعندما هششاجم
النقششاد مششانش لقبششح لششوحته ،قششال ":إن صششرخة الرعششب ل يمكششن أن تكششون
جميلة .ولو وجدتموه جميلة في لوحة لششي أكششون قششد كششذبت وزأينششت جششوهر
37
اللم".
وينطبق هذا التعليق أيضا على لوحششة الصششرخة لبوعرفششة أبششدور  ،وكششذلك
على لوحته الثانية التي خصصشها للنسشان الخليجشي الششذي يتصشبب بعشرق
البترول ،ويتخذ وشأاحا أسود ينم عن حالة القبششح والتشششويه الكاريكششاتوري
لهذا النسان الششذي انغمششس فشي الشثراء والششترفا ،وأصشبح كائنششا ماديششا دون
رحمة ول إنسانية .وتجسد هذه اللوحة رؤيششة الفنشان التعبيريششة ومشوقفه مشن
النسان العربي الذي جعله إنسانا منحطا ل قيمة له  ،مادام ل يعنى سششوى
بالمششادة والنغمششاس فششي الملششذات والشششهوات علششى حسششاب مششاهو روحششاني
ومعنوي.

 - 37نهاد صليحة :نفسه،ص.79-78:
64

لوحة الصرخة لبوعرفة أبدور
ويعد أحمد بن يسف من الفنانين التشششكيليين المغاربششة الششذين تميششزوا بششالفن
التعبيري الواقعي ،كما يبدو ذلك جليا في هذه اللوحة التشششكيلية الششتي تمتششح
مشن الحركشة التعبيريشة  ،وتعشبر عشن معان اة النسشان المقهشور ،وصشراعه
السيزيفي مع الذات والواقع الموضوعي على حد سواء.
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لوحة أحمد بن يسف
الفرع الثامن :اللوحة التكعيبية
تعرفا اللوحة التكعيبيششة بعمليششتي التفكيششك والششتركيب فششي نطششاق تجريششدي،
وليس تشخيصيا.ومن ثم ،تعبر اللوحات التكعيبيششة عششن تعششدد المنظششورات،
وتوظيف الشأكال الهندسية ،والتركيز على تيمة الحداثة أو المعاصرة.
66

وإذا كانت اللوحة السريالية تبحث عششن الحقيقيششة فششي اللوعششي واللشأششعور
والحلم المكبوتة ،فإن اللوحة التكعيبية تتكئ على العقششل والعلششم علشى حششد
سششواء ،بتحليششل العمليششة المحسوسششة تحليل علميششا مجششردا  ،معتمششدة علششى
الرياضيات والعلوم الطبيعية  ،ويعبر عنها بأشأكال هندسية متداخلششة تتميششز
بالمنظور المسطح.38
ويعني هذا كله أن الفنان التشكيلي التكعيششبي ينبغششي عليششه أن يوظششف العقششل
والعلم والتفكير في فهم العالم لكي يكون صادقا في عمله الفني والتشششكيلي،
دون إهمال العواطف والحواس .ومن ثم ،لينبغي للفنششان أن يششرى الشششيء،
بششل يجششب أن يتصششوره ذهنيششا وفكريششا.ومششن هنششا ،كششان مششن اللزأم للفنششان
التكعيبي من العتماد على عقله في إدراك الشأياء ،وفهم العالم المتعدد في
الزمان والمكان ،دون العتماد على الحواس.وبالتالي ،كان كل فنان يششدرك
حقيقششة العششالم بمنظششوره الخششاص الششذي يتقابششل مششع المنظششورات المتعششددة
والمختلفة ،فكششل شأشيء نسشبي ،وليسشت هنششاك حقيقشة مطلقششة .وبهشذا ،كسشر
الفنانون التكعيششبيون البعششاد الثلثششة ،ورسششموا لوحششاتهم ضششمن منظششورات
متعششددة ،ومششن جميششع وجهششات النظششر بحيششث نراهششا فششي شأششمولية علقاتهششا
ومظاهرها المختلفة.39
ومن هنا ،تتحول اللوحة التكعيبية إلى أشأكال هندسية متداخلة.وبذلك ،تتعدد
مساحات اللوحة لتكتمل أي منها على حدة .كما اسششتعملت اللوحششة أسششلوبا
تجميعيا قائما على الكولج ،بجمع عناصر وخامات ومششواد مششن الطبيعششة ،
وخلطها بقصاصات الصحف ،والليف ،والقماش ،وورق الحائط .وقد تبدو
اللوحة غير مكتملة ،تمتد إلى خارجها " ،كما لو كانت بقعة من الواقع القي
عليهشا الضشوء مؤقتشا ،ولكنهشا تكشون جشزءا لينفصشل عشن الواقشع المحيشط
40
بها".
وعليه ،فقششد اسششتخدمت اللوحششة التكعيبيششة التقطيششع ،والششتركيب ،والكششولج،
والمونتاج ،وتوظيف الشأكال الهندسششية ،والنطلق مششن النظريششة النسشبية،

 - 38نهاد صليحة :نفسه،ص.91:
 - 39نهاد صليحة :نفسه ،ص.95:
 - 40نهاد صليحة :نفسه ،ص.96:
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واليمان بالبوليفونية ووجهات النظر المتعددة  ،والتحليششل العقلششي والعلمششي
في فهم الواقع وتأويله ،والتأرجح بين السلوبين الهندسي والتجميعي.41
وهناك بعض الفنانين المغاربة الذين يرسمون لوحات تكعيبية كمحمد قتيبششة
الشششذي يعشششد بيكاسشششو المغشششرب ،وعبشششد العزيشششز الهونشششاتي )Abdelaziz
 ،(Haounatiوغيرهما...

اللوحة التكعيبية لعبد العزيز الهوناتي

-Nicole Worms de Romilly, Braque, le cubisme : fin 1907-1914,
Paris, Adrien Maeght, 1982, 308 p.
41
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لوحة محمد قتيبة
الفرع التاسع :اللوحة التجريديــــة
يقصد باللوحة التجريدية تلك اللوحة التي تتخطششى الواقششع المشششخص نحششو
ماهو مجرد ،باستعمال الشأكال واللوان والعلمات السششيميائية .ومششن ثششم،
لتشتغل هذه اللوحة على المواضيع الحسششية والشأششياء والعششوالم المنظششورة
والبصششرية ،ولتهتششم بتمثيششل الواقششع ومكونششاته ومششواده الماديششة ،بششل تعنششى
بالشأكال واللوان .وبالتالي ،فهي ضد محاكاة الواقع وتمثيله حسيا وماديا.
ويتقابل الفن التجريدي مع الفن التشخيصي المحاكاتي.42
ومن هنا ،نعتمد اللوحة التجريديششة علششى الشأششكال واللششوان ،دون الششتركيز
على المواضيع المادية المحسوسششة .ومششن ثششم ،فهششي لتهتششم بمحاكششاة العششالم
الخارجي ،بل تهتششم بمششا ينششاقض ذلششك العششالم ،بتحششويله إلششى أشأششكال ممزقششة
- Michel Seuphor, Dictionnaire de la peinture abstraite, Paris, F.
Hazan, 1957, 305 p.
42
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وألوان سيميائية بصرية معبرة.ومن ثم ،تعبر اللوحششة التجريديششة بعلماتهششا
البصرية عن عوالم افتراضية غير محددة باللغة اللونية والشكلية فقط.43
لقد ظهرت اللوحة التشكيلية التجريدية مششع مجموعششة مششن الرسششامين الششذين
درسوا بالخارج ،ولسيما في مدينة باريس ،وتلقوا الفن الحششديث والتشششكيل
الكاديمي على أسس علمية  ،واهتموا بالتشكيل الشششكلي والبنيششوي ،مثششل :
الجيللششي الغربششاوي ،وأحمششد الشششرقاوي كمششا فششي لششوحته )بششدون عنششوان-
1965م(...

لوحة أحمد الشرقاوي

- Michel Ragon, L'Aventure de l'art abstrait, Paris, Robert Laffont,
1956, 240 p.
43
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الجيللي الغرباوي
ومن جهة أخرى ،يدعو محمد شأبعة إلى لوحة تجريدية رمزيششة بعيششدة عششن
اللوحات الفطرية والواقعية التمثيليششة  .وفششي هششذا الصششدد ،يقششول البششاحث":
غير أن مساوئ ذلك التوجيه ،لم تقف عند ذاك الحد ،بششل كششان مششن نتائجهششا
أن نرى في هذا الوقت من مثقفينا من يربطون بين اللوحة التمثيلية والواقع
المغربي ،غافلين عن أن ماهية فننا لم تكن ولششن تكششون أبششدا تمثيليششة ،فليششس
في فننششا السششلمي والششبربري أي أثششر للتمثيششل :وإنمششا هششو تجريششد ورمششز-
تجريد الطبيعة في اللوحات الهندسية والنقوش والفسيفساء والحلي والسجاد
البربري -إننا ليمكن أن نكون أصيلين باتجاهنا اتجاها تمثيليا فششي اللوحششة،
وكيف يجدر بنا ذلك في الوقت الذي تتجششه البحششاث التشششكيلية فششي الغششرب
إلى الرمزيشة والتجريشد ،بعششد أن تخلشت عششن تقاليششدها الكلسشيكية ،محاولششة
الستفادة في بحثها الجديد من ذهنيتنا نحن للوصششول إلششى تجديششد ،ورمزيششة
وفن ينسجم مع ماقد يكون أساسا لفن المستقبل! وهذا يششؤدي إلششى خلششط فششي
فهم الفنون التشكيلية واللغة الدبية .وبالتالي إلى عدم فهم الوظيفة الحقيقيششة
للوحششة :إذ يطلبششون مششن اللوحششة أن تحكششي لهششم حكايششات ،أن تصششور لهششم
أحداثا.كما لو كانت ريبورتاجا أو سششجل قصصششيا ،وهششم يطلبششون بششذلك أن
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تقوم اللوحة بالمهمششة نفسششها الششتي تقششوم بهششا الجريششدة أو الكتابششة أو الصششور
الفوتوغرافيششة ،وفششي هششذا خلششط لخصششائص اللغششات وماهيتهششا.. .إن اللغششة
التشكيلية لتخضششع لمقتضششيات اللغششة اللفظيششة أو الدبيششة ،فكششل منهششا قائمششة
بذاتها ،لها خصائصها وقوانينها ،لتحتشاج أيشة واحششدة منهمشا إلشى الخششرى
لتقوم بمهمتها كاملة ،غير أنهما تشتركان مع اللغات الخرى -الرياضيات،
44
والموسيقى ،والمسرح ،إلخ -في تجسيم العقلية النسانية وحضارتها".
ويعني هذا أن اللوحة التجريدية تنسجم مع الثقافششة العربيششة السششلمية الششتي
تتميششز بطابعهششا التجريششدي ،وتبتعششد عششن التشششخيص الحسششي ،والمششادي،
والملموس.

لوحة تجريدية لمحمد شبعة

 - 44محمد شأبعة :نفسه ،ص.12:
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لوحة فريد بلكاهية
الفرع العاشر :اللوحة الشاملة
يقصششد باللوحششة الشششاملة تلششك اللوحششة المركبششة الششتي تجمششع بيششن الموسششيقا،
والتششششكيل ،والمسشششرح ،والرقشششص ،والجذبشششة الصشششوفية ،والرياضشششة،
والفانتازأيا...
وخير من يمثل هذه اللوحة عبــد اللطيــف الزيــن الششذي كششان يرسششم لوحششات
تشكيلية ذات طابع شأمولي؛ حيششث كششان يمششزج اللوحششة بإيقاعششات الرقششص،
والرياضة ،والموسيقا ،والجذبة  ،والفانتازأيششا ،والحركششات الصششوفية .ومششن
الشأششياء الششتي طبعششت ذاكرتششه سششفره إلششى البرازأيششل ،وقششد رسششم لول مششرة
الجسد ،من خلل قيامه بالرسم على أجساد راقصات الصامبا؛ مما أوحششى
له بالشأتغال على اليقاع الكناوي تشكيليا ،وكششذلك لقششائه مششع بششوب مششارلي
وجيمششي كليفششت فششي نيويششورك ،وكششانت المناسششبة قيششام إحششدى القنششوات
التلفزيونية بإنجازأ فيلم حول تقارب أمريكا وأفريقيا موسيقيا ،وقام بالرسششم
على إيقاع كناوة ،باعتبار هذا الفن هو أساس الفن الفروأمريكي.
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ومن هنا ،يمكششن الحششديث عششن مدرسششتين فششي التشششكيل المغربششي المعاصششر
مدرسشششة أحمشششد الششششرقاوي التجريديشششة القائمشششة علشششى اسشششتغلل الحشششرفا
المازأيغي ،ومدرسة عبد اللطيف الزين المسماة بمدرسة الفن الشششامل ،أو
مدرسة الزين الحركية .ويعني هذا أنه كان يرسشم الفنششون الشششعبية ،وكششذلك
الخيول في حركاتها.ومن ثم ،فقد كون مدرسة الفن الشامل الذي يجمع بيششن
الرقص والموسيقا والغناء ،و يؤالف كذلك بين الرياضششة والتشششكيل؛ حيششث
تحول كل نوع من أنواع الرياضة إلى فرشأاة ووسشيلة للرسشم مثشل رياضشة
الكولف ،والتنس وكرة القدم والدراجششة ،وقششد اشأششتغل علششى أنششواع رياضششية
أخرى .كمششا اشأششتغلت لوحششاته التشششكيلية علششى »فنتازأيششا آر«؛ حيششث أطلششق
البارود باللوان.

اللوحة الشاملة لعبد اللطيف الزين
الفرع الحادي عشر :اللوحة الحروفية والخطية
يقصد باللوحة الخطية أو الحروفية أو الكاليغرافيششة تلششك اللوحششة التشششكيلية
الشششتي تششششتغل علشششى الحشششروفا والخطشششوط ،وتوظيشششف خشششط تيفينشششاغ
المازأيغي.لذا ،يعد أحمششد الشششرقاوي سششباقا إلششى توظيششف خششط تيفينششاغ فششي
لوحاته التشكيلية .كما يعد عبد الرحمن الصقلي من الفنانين المغاربة الششذين
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أنتجوا كثيرا من اللوحات التشكيلية ذات الطششابع الحروفششي ،بششتركيزه علششى
خط تيفيناغ.
ويعد حافظ الخضيري أيضا رساما أمازأيغيا حروفيا بامتيازأ ،يرسم لوحات
تشكيلية قوامها حروفا تيفيناغ ،وتمثل مقومششات الحضششارة المازأيغيششة مششن
حيوانات وأشأياء وأديان وكائنات وظواهر لفتة للنتباه كالشششمس والعيششن،
بتشغيل الخط المازأيغي بتشكيلت هندسية وأنثروبولوجية لفتة للنتباه .
ويمزج هذا المبدع التشششكيلي بيششن اللششوان السششاخنة والبششاردة علششى غششرار
الفنان عبد الرحمن الصقلي .كما يهتم بالمرأة المازأيغية من حيث أزأياؤهششا
وحليهششا  ،ومششا يحيششط بهششا مششن أشأششياء ومكونششات حضششارية تعششبر عششن
الخصوصششية المازأيغيششة والكينونششة البربريششة .وتحمششل لوحششاته التشششكيلية
إحالت سيميائية وأيقونية وأسطورية عميقة ،تحتاج إلى نقششاد متخصصششين
في الميثولوجيا المازأيغية القديمة لتفكيكها وتركيبها.
وتعنى فاطمة ملل كذلك برسم لوحات تشكيلية وفششق التشششكيل الحروفششي ،
باستغلل خط تيفيناغ.
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كتاب عبد الرحمن الصقلي الكاليغرافي

لوحة عبد الرحمن الصقلي
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لوحة ميتولوجية حروفية لعبد الحفيظ الخضيري
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لوحة فاطمة ملل

79

لوحة حافظ الخضيري
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الفرع الثاني عشر :اللوحة الوحشية
يقصد باللوحة الوحشية تلك اللوحة التشكيلية التعبيرية والطليعية والثورية،
و هدفها الرئيس هو تحرير اللون .ومن مميزات اللوحة الوحشية اهتمامهششا
بالضوء المتجانس ،والبناء المسطح ،والنسياق وراء الشدة اللونية ،وعششدم
استخدام الظل والنور ،وتوظيف أسلوب التبسيط فششي التشششكيل علششى غششرار
السششلوب الفطششري ،أو السششلوب البششدائي ،ورفششض التفصششيل عنششد تشششكيل
الشأكال ورسمها؛ حيث تتحول صور الطبيعة إلى أشأكال بسيطة.
وتقترب اللوحة الوحشية إلى الفن السلمي من حيث الزخرفششة والنقششوش،
كما يبدو ذلك جليا عند هنري ماتيس الذي استخدم الزخرفة السلمية وفن
الرابيسششك .45ويلحششظ أيضششا غيششاب المنظششور التشششكيلي الششذي اعتنششى بششه
ليونارد دافنشي .ناهيك عن استخدام ألوان شأديدة ومتألقة وغريبة صارخة،
وتحريف الشأكال بتغيير أشأكالها ونسششبها وألوانهششا التقليديششة ،والميششل نحششو
البساطة والتزيينية .ومن ثم ،تجمع الوحشية بين التعبيرية والرمزية.
ومششن أهششم الفنششانيني التشششكيليين الوحشششيين المغاربششة عبــد الــ الطــرش
)الصششويرة  (1972الششذي رسششم لوحششات تشششكيلية وحشششية ،تتضششمن عششوالم
غريبة وجروتيسكية فظيعة ووحشششية .وقششد اسششتخدم ألوانششا شأششديدة ومتألقششة
وناصعة ومشبعة سيميائيا.أي :استعمل ألوانا غريبة ،وصششارخة ،وصششادمة
للمتلقي ،وشأديدة الوقع .وقد انساق الفنان وراء لوحات هنششري مششاتيس ذات
الطابع الوحشي الغريب.
إذاا ،فقد وظف عبد ال الطرش ،في لوحاته التشكيلية الوحشششية ،مجموعششة
من" الشعائر والطقوس واليقاعات ،ويتظهر العمششال المسششتوحاة مششن هششذا
السياق شأخصيات ذات عيون بارزأة ،في حالششة مششن النشششوة والطششرب ،إلششى
جانب ظهور الحيوانات والثعابين والعقارب والسحالي والزخارفا النباتية.
في اللوحات روح تمزج هويات مختلفة من أفريقيا والعالم العربششي ،تظهششر
من خلل طقوس الطبول والرقص والزأياء القبليششة واللششوان الحششارة الششتي
تميل إلى المدرسة الوحشية.
- Claudine Grammont et Véronique Serrano, Le Dessin fauve, Paris,
RMN, 2000, 271 p.
45
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ثممة حشد من التفاصيل يذمكرنا بأعمال غوغان في غابات تاهيتي؛ حيث كل
التفاصيل قريبة من سطح اللوحة :الوجوه والجساد والمخلوقات والشأجار
في حالة من الحرارة والحتفال الغرائبي والعجيب.
ل يخفى تششأمثر الفنششان بششاللوان الفريقيششة الحششارة ،والحشششد اللششوني بطبقششاته
البرتقاليششة والحمششراء والصششفراء والخضششراء الفاقعششة ،بمششا يتناسششب مششع
الموضوع الذي غالبا ما ييخفي قصة أو حكاية تمششزج النسششان بالطبيعششة أو
تسششتعير الطبيعششة علششى طريقششة الكتششب القديمششة حيششث يحششل الحيششوان محششل
46
النسان".
ومن هنا ،ينقل لنششا الفنششان الطششرش أجششواء طقوسششية وأنثروبولوجيششة وفششق
رؤية وحشية غريبة وصادمة ،باستخدام ألوان ساطعة بشدة ،وبارزأة بشكل
غريب.
الفرع الثالث عشر :اللوحة الرمزية
تهدفا اللوحة الرمزية إلى التعبير عششن الوجششود باسششتعمال الرمشز .فالفنشان
الرمزي هو الذي يرسم عالما مثاليا ،ويخلق أساطير على غششرار المسششرح
القديم ،ويثير العالم الروحي الداخلي للشخصيات المرصودة ،دون التركيز
فقششط علششى المظهششر الخششارجي.ومششن ثششم ،تسششتند اللوحششة الرمزيششة إلششى
الروحانيات وتداعي اللشأعور  ،واسششتعمال الصششور الرمزيششة واليحششاءات
الحدسية النزياحية  ،بتوظيف إيقاع بطيء ،واستقراء مششا هششو مضششمر فششي
النفس النسانية ،والتمرد عن الواقششع الحسششي ،والجنششوح نحششو اللعقلنيششة.
وبالتالي ،تسعى اللوحة الرمزية إلى تحرير الفن ،وفصله عن الواقع.
وتتميششز اللوحششة الرمزيششة التشششكيلية بششالتعبير عششن الفكششار المجششردة،47
والنفصال عن الواقع ،واسششتخدام الرمششوزأ للتعششبير عششن الشأششياء والفكششار
والمشششاعر والحاسششيس ،والتعششبير عششن اللوحششة بلغششة شأششاعرية ،باسششتعمال
البلغة البصرية والمرئية الموحية .وتؤمن اللوحة الرمزية بالفن من أجششل
الفن ،والستهداء بالموسيقا ،والنسياق وراء الحلم الداخلية ،والميل نحو
 - 46العربي الجديد) :حلم اليقظة" لعبششد الشش الطششرش :اسششتعارات وحشششية( ،موقــع العربــي
الجديد
https://www.alaraby.co.uk/culture
-Paul Gorceix (1930-2007), Fin de siècle et Symbolisme en
Belgique, 1998 .
47
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التضمين واليحاء والتلميششح ،وتوظيششف الشأششياء والشأششكال واللششوان الششتي
تحمل دللت سيميائية ورمزية .
ومششن أهششم الفنششانين الرمزييششن المغاربششة فششي مجششال الفششن التشششكيلي محمــد
البندوري الذي يشتغل على رمزية الخششط الششتراثي ،بكششل أبعششاده الصششوفية،
والعرفانيششة ،والرمزيششة ،بتجششاوزأ الظششاهر إلششى البششاطن .بمعنششى أن لوحششاته
الحروفية والخطية تمتازأ ببعد عميق على مستوى المضامين التي تمتح من
صوفية وروح خالصة؛ حيششث يشششتغل علششى تكوينششات الحششروفا ،ومزجهششا
بباقة من اللوان المنتقية التي تنسجم مع حركة اللوحة وسكونها .مششن هنششا،
يحرر الحرفا التشكيلي ،ويخرجه من إطاره النفعي والذرائعي نحششو مششاهو
بصري ،وجمالي ،ورمزي ،وسيميائي.ومششن هنششا ،يعششد محمــد البنــدوري -
حسششب الخششبراء الوروبييششن -أول مششن وظششف الحششرفا المغربششي بأبعششاده
الخمسة خارج الطار الكلسيكي ،بأسلوب جديد ،ونمط تعبيري خصب..

لوحة محمد البندوري
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لوحة محمد البندوري

لوحة محمد بندوري
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الفرع الرابع عشر :لوحة ما بعد الحداثة
يعتد محمد شأبعة من أهم الفنانين التشكيليين المغاربة الششذين تشششبعوا بلوحششة
ما بعد الحداثة ،بالتركيز على الذاتية ،والتخلص من القواعد المعششدة سششلفا،
والنضششباط بالعمششل نفسششه ،وتخطششي الحداثششة والدوغمائيششة والشششكلنية فشي
التصورات ،وتجاوزأ ذوغمائية السلوب العالمي ،والرغبة فششي الغششترافا
من أساليب الحداثة المختلفشة ،واليمشان بمششدأ الختلفا والتعششدد ،ومسشاءلة
الهامش ،وتجاوزأ النزوع العلموي الذي انتهى إلششى نظريششة أشأششكال اللششوان
وإلى الشششكلنية مششع كادنسششكي ،والقتنششاع بتعششدد النحششاء البصششرية " ،أمششا
بالنسبة لنا فإن مابعد الحداثة ليس انتهاء وخلصششا مششن الحداثششة ،وإنمششا هششو
اختيار للعودة إلششى حريششة التعامششل مششع مختلششف التجششارب والقبششول بششالتنوع
والختلفا دون أن ندعي أننا نقطع مع الماضششي كششل الواصششر .وبالنسششبة
لي عندما أقول اليوم إني مابعششد حششداثي فلننششي وجششدت تجربششتي التشششكيلية
الجديششدة تلتقششي مششع الطششرح المابعششد حششداثي الششذي بلششوره نظريششا الفيلسششوفا
الفنسي جان فرانسوا ليوطار ) (1924-1998) (F.Lyotardوذلك باتجاه
إلى بناء فكر مجاوزأ للخطابات الكليانية"48.
ويعني هذا أن محمد شأبعة خير من يمثششل لوحششة مابعششد الحداثششة إلششى جششانب
الفنانة ريم اللعبي وغيرهما...

لوحة ريم اللعبي

 - 48محمد شأبعة :نفسه ،ص.96-95:
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لوحة محمد شبعة

لوحة محمد شبعة
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خاتمة:
وخلصة القول  ،يتبين لنا ،مما سبق ذكره ،أن اللوحة التشكيلية المغربية قد
ظهششرت فششي بدايششة القششرن العشششرين ،وتأسسششت أكاديميششا فششي الخمسششينيات
والستينيات من القرن الماضي ،وانتعشت في السبعينيات حششتى التسششعينيات
من القرن العشرين ،وانتحت اتجاهات ومدارس وحركات تشكيلية مختلفة،
تتأرجح بين التقليد والتجديششد .بيششد أن هششذه اللوحششة قششد عرفششت ،مششع سششنوات
اللفية الثالثة  ،مرحلة تاريخية جديدة هي مرحلة التجريب والتأصيل بحثششا
عن لوحة مغربية بخصوصية تراثية محلية ،وبهوية وطنية وكونيششة جديششدة
تميزا وتفردا.
ومششن هنششا ،يمكششن الحششديث عششن لوحششات تشششكيلية مختلفششة ،فهنششاك اللوحششة
الكولونيالية ،واللوحة الثنوغرافية السياحية والتوثيقية ،واللوحة الفطرية ،
واللوحششة الواقعيششة ،واللوحششة النطباعيششة ،واللوحششة السششريالية ،واللوحششة
التعبيريششة ،واللوحششة التكعيبيششة ،واللوحششة التجريديششة ،واللوحششة الحروفيششة
والخطية ،واللوحة الشاملة ،واللوحة الرمزيششة ،واللوحششة الوحشششية ،ولوحششة
مابعد الحداثة...
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خاتمة
وخلصة القول ،لقد شأهد المغرب إبداعا تشكيليا متنوعا ،يتداخل فيه مششاهو
أندلسي ،ومشرقي ،وعربي ،وأفريقي ،وأمازأيغي ،فششأعطى لنششا خليطششا مششن
المنتجات التشكيلية التي عبرت عن تنوع هذا المنتج وأصششالته الفلكلوريششة،
والحضارية ،والثقافية.
وقد شأمل الفن التشكيلي المغربي العمششارة الهندسششية ،والزخرفششة ،والنقششش،
والملبس ،والحلي ،والمصنوعات التقليدية ،والوشأم ،وأنششواع الخطششوط...؛
وهذه كلها تجليششات الفششن التشششكيلي المغربششي قششديما وحششديثا.ومششن هنششا ،فقششد
عششرفا المغششرب إرثششا تشششكيليا وفنيششا وجماليششا دسششما وغنيششا بششالموروث
الحضششاري والششتراثي ،وقششد تششداخل فيششه مششاهو مغربششي ،وأندلسششي،وعربششي
مشرقي ،وأمششازأيغي.وبعششد ذلششك ،انفتششح التشششكيل المغربششي علششى الحضششارة
الغربية بصفة خاصة ،والحضارة العالمية الكونية بصفة عامة.
أما اللوحششة التشششكيلية المغربيششة  ،فقششد ظهششرت فششي بدايششة القششرن العشششرين،
وتأسسششت أكاديميششا فششي الخمسششينيات والسششتينيات مششن القششرن الماضششي،
وانتعشت في السبعينيات حششتى التسششعينيات مششن القششرن العشششرين ،وانتحششت
اتجاهات ومدارس وحركات تشكيلية مختلفة ،تتأرجح بين التقليد والتجديششد.
بيد أن هذه اللوحة قد عرفت ،مع سنوات اللفيششة الثالثششة  ،مرحلششة تاريخيششة
جديدة هي مرحلة التجريب والتأصيل بحثا عن لوحشة مغربيشة بخصوصشية
تراثية محلية ،وبهوية وطنية وكونية جديدة تميزا وتفردا.
ومششن هنششا ،يمكششن الحششديث عششن لوحششات تشششكيلية مختلفششة ،فهنششاك اللوحششة
الكولونيالية ،واللوحة الثنوغرافية السياحية والتوثيقية ،واللوحة الفطرية ،
واللوحششة الواقعيششة ،واللوحششة النطباعيششة ،واللوحششة السششريالية ،واللوحششة
التعبيريششة ،واللوحششة التكعيبيششة ،واللوحششة التجريديششة ،واللوحششة الحروفيششة
والخطية ،واللوحة الشاملة ،واللوحة الرمزيششة ،واللوحششة الوحشششية ،ولوحششة
مابعد الحداثة...
وثمة عدة تجارب مغربية تشكيلية متميششزة وطنيششا ،وعربيششا ،ودوليششا ،منهششا
تجربة أحمد الشششرقاوي القائمششة علششى توظيششف حششروفا تيفينششاغ فششي مجششال
التشكيل ،والهتمام بالزربية والتصششوفا .فضششل عششن تجربششة عبششد اللطيششف
الزين الذي كان يدعو إلششى اللوحششة التشششكيلية الحركيششة ،أو اللوحششة الشششاملة
التي تجمع بين حركة اللوحشة ،وحركشة الغنشاء ،وحركشة الجذبشة الصشوفية،
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وحركة الرياضة والموسيقا في نسق تشكيلي واحد .دون أن ننسى تجششارب
فريششد بلكاهيششة ،ومحمششد شأششبعة ،ومحمششد المليحششي ،ومحمششد البنششدوري ،
وغيرهم...
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السيـــرة العلـــمية:

 جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور. حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 1996م. حاصل على دكتوراه الدولة سنة 2001م. حاصل على إجازأتين:الولى في الدب العربي ،والثانية في الشريعةوالقانون.
 تابع دراساته الجامعية في الفلسفة وعلم الجتماع. أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور،تخصص الديدكتيك والبيداغوجيا.
 أستاذ الدب الرقمي بماستر الكتابة النسائية بكلية الداب تطوان . أستاذ الرواية ومناهج مابعد الحداثة وأصول البحث العلمي بماستر النثرالعربي القديم.
 باحث في السوسيولوجيا ،والسيكولوجيا ،والبيداغوجيا،والنتروبولوجيا ،والعلوم القانونية والسياسية ،والفن ،والفلسفة والفكر
السلمي ،والقانون والشريعة.
 أستاذ الدب العربي ،ومناهج البحث التربوي ،وعلم النفس التربوي،والحصاء التربوي ،وعلوم التربية ،والتربية الفنية ،والحضارة
المازأيغية ،وديدكتيك التعليم الولي ،والحياة المدرسية والتشريع التربوي،
والدارة التربوية ،والكتابة النسائية...
أديب ومبدع وناقد وباحث ،يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية. شأاعر وقصاص وكاتب مسرحي ،يكتب للصغار والكبار. مثل دورا سينمائيا في الفيلم المازأيغي )عسل المرارة( لمنتجه عبد الفركوس ،وإخراج علي الطاهري
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 حصل مقاله )نظرية ما بعد الستعمار( على جائزة الموقع السعودي)اللوكة (.
 حصل على جائزة مؤسسة المثقف العربي )سيدني/أستراليا( لعام2011م في النقد والدراسات الدبية.
 حصل على جائزة ناجي النعمان الدبية سنة 2014م. عضو التحاد العالمي للجامعات والكليات بهولندا. رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا. رئيس المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها. رئيس جمعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون. رئيس مختبر المسرح المازأيغي. عضو الجمعية العربية لنقاد المسرح.عضو رابطة الدب السلمي العالمية. عضو اتحاد كتاب العرب.عضو اتحاد كتاب النترنت العرب.عضو اتحاد كتاب المغرب. عضو بيت الكاتب العربي على شأبكة النتيرنيتhttp://www.arabworldbooks.com/authors/jamil_hamdaoui.htm

 له إسهامات نظرية في التربية ،وفن القصة القصيرة جدا  ،وفن الكتابةالشذرية ،والدب الرقمي ،والمسرح ،ومناهج النقد الدبي ،والكتابة
النسوية ،والبلغة الرحبة...
 باحث في الثقافة المازأيغية المغربية ،ولسيما الريفية منها. خبير في البيداغوجيا والثقافة المازأيغية والدب الرقمي. ترجمت مقالته إلى اللغة الفرنسية و اللغة الكردية. نشرت كتبه بالمغرب ،والجزائر ،وتونس ،وليبيا ،والردن ،ولبنان،والمملكة العربية السعودية ،والمارات العربية المتحدة ،والعراق.
 شأارك في مهرجانات عربية عدة في كل من :الجزائر ،وتونس ،وليبيا،ومصر ،والردن ،ولبنان ،والسعودية ،والبحرين ،والمارات العربية
المتحدة ،وسلطنة عمان ،وكردستان ،وتركيا...
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 مستشار في مجموعة من الصحف والمجلت والجرائد والدورياتالوطنية والعربية.
 نشر أكثر من ألف ومائتي مقال علمي محكم وغير محكم ،وعددا كثيرامن المقالت اللكترونية .وله ) (176كتاب ورقي ،وأكثر من )(300
كتاب إلكتروني منشور في مواقع عدة ،كموقع )جميل حمداوي( ،و موقع
)المثقف( ،وموقع )اللوكة( ،وموقع )أدب فن(...
 ومن أهم كتبه :محاضرات في لسانيات النص ،وسوسيولوجيا الثقافة،وميادين علم الجتماع ،وأسس علم الجتماع ،والعوالم الممكنة بين
النظرية والتطبيق ،والدب الرقمي بين النظرية والتطبيق ،وفقه النوازأل،
ومفهوم الحقيقة في الفكر السلمي ،ومحطات العمل الديدكتيكي ،وتدبير
الحياة المدرسية ،وبيداغوجيا الخطاء ،ونحو تقويم تربوي جديد،
والشذرات بين النظرية والتطبيق ،والقصة القصيرة جدا بين التنظير
والتطبيق ،والرواية التاريخية ،تصورات تربوية جديدة ،والسلم بين
الحداثة وما بعد الحداثة ،ومجزءات التكوين ،ومن سيميوطيقا الذات إلى
سيميوطيقا التوتر ،والتربية الفنية ،ومدخل إلى الدب السعودي،
والحصاء التربوي ،ونظريات النقد الدبي في مرحلة مابعد الحداثة،
ومقومات القصة القصيرة جدا عند جمال الدين الخضيري ،وأنواع الممثل
في التيارات المسرحية الغربية والعربية ،وفي نظرية الرواية :مقاربات
جديدة ،وأنطولوجيا القصة القصيرة جدا بالمغرب ،والقصيدة الكونكريتية،
ومن أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا  ،والسيميولوجيا بين
النظرية والتطبيق ،والخراج المسرحي ،ومدخل إلى السينوغرافيا
المسرحية ،والمسرح المازأيغي ،ومسرح الشباب بالمغرب ،والمدخل إلى
الخراج المسرحي ،ومسرح الطفل بين التأليف والخراج ،ومسرح
الطفال بالمغرب ،ونصوص مسرحية ،ومدخل إلى السينما المغربية،
ومناهج النقد العربي ،والجديد في التربية والتعليم ،وببليوغرافيا أدب
الطفال بالمغرب ،ومدخل إلى الشعر السلمي ،والمدارس العتيقة
بالمغرب ،وأدب الطفال بالمغرب ،والقصة القصيرة جدا
بالمغرب،والقصة القصيرة جدا عند السعودي علي حسن البطران ،وأعلم
الثقافة المازأيغية...
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يمكششن الحششديث عششن لوحششات تشششكيلية مغربيششة مختلفششة ،فهنششاك اللوحششة
الكولونيالية ،واللوحة الثنوغرافية السياحية والتوثيقية ،واللوحة الفطرية ،
واللوحششة الواقعيششة ،واللوحششة النطباعيششة ،واللوحششة السششريالية ،واللوحششة
التعبيريششة ،واللوحششة التكعيبيششة ،واللوحششة التجريديششة ،واللوحششة الحروفيششة
والخطية ،واللوحة الشاملة ،واللوحة الرمزيششة ،واللوحششة الوحشششية ،ولوحششة
مابعد الحداثة...
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