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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  
  

  الـــســـيــد مـــديـــرمــن بــرعــايــة كــريــمــة 
    3قــســنــطــيــنــة  - جــــامــعــة صــالــح بــوبــنــيــدر

  
  ــمـــــــظــــــــنــــــــت

  ةـــافـــــقــــثــــون والـــنــــفـــــة الـــــيــــلـــك
  

  :ولــح ايــنــوط ىــقـتــلــم
  

  
       

  
  
  
  

 
 
  

  :شــــعــــارتــــحــــت 
 

 " .جهلنا وأوهام خيالنا إبداعات من جماالً  أكثر دائما (...) العلمية الحقيقة" 
  )Claude Bernard – )1878-1813 - كلود برنار

  منهجية البحث العلمي في ميدان الفنون
  بين المقاربات النظرية والممارسات التطبيقية

  

  2018ديسمبر  04و  03: يومي
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ها في الوقت الحالي من المعايير العالمية التي بات يقاس بموجبها مدى تقدم الدول يعد تطّور الفنون ورقيّ 
ية وزيادة البعد والحس استدعى التفكير بجدية في طرق ووسائل جديدة من شأنها تنمما وهو . وتحضر مجتمعاتها

الحل الذي توصل إليه  فكان ؛بين الفنون البصرية وفنون العرض الجمالي واإلبداعي في األعمال الفنية على تنّوعها
  الفاعلون في هذا المجال االستعانة بمنهجية البحث العلمي لتقييم وتقويم منتجات الفنون الجميلة، المسرح

  .ر في الجمهور المستهدفيشراف ما ستؤول إليه مستقبال من حيث الجودة وقوة التأثالخ، الست...الموسيقى، والسينما
منهجية البحث في ميدان : " في علم المنهجية، والمتمثل في يتصف بالحداثةفرع  إلىإّن هذا الحديث يقودنا 

بأفكار  ا القترانهوذلك نظرً  ؛على المستوى الوطني وحتى على المستوى العالمي ًئاالذي يعد حقًال علمًيا ناش ،"الفنون
في زمن العولمة فرض  اإلعالم اآلليتقنيات وا بأّن تقدم تكنولوجيات االتصال و باحثين وفنانين باحثين أكدّ معاصرة ل

   .1ّصعبت من مهمة التنبؤ بمستقبل الفنون ومخرجاتها تساؤالت ومستجدات

في  عدُ لن نبالغ إن قلنا بأّنه مازال بَ فإّننا ، حدثالفرع العلمي المستهذا عندما نركز على الجزائر كأنموذج في 
سواء في  الجهود المبذولة من طرف األكاديميين المتخصصينالمحاوالت و رغم  ؛المراحل األولى من النشأة والتبلّور

ي الورشة الدكتورالية األولى حول مناهج البحث ف" تنظيم  :هاأبرز  ولعّل من ؛الفنون أو في منهجية البحث العلمي
بجامعة أبو  التابع لكلية اآلداب واللغات من طرف مخبر الفنون والدراسات الثقافية ،2016أفريل  17، يوم "الفنون

مناهج  : "شمل  ،دولي ملتقىموضوعها من طرف نفس الكلية والجامعة في شكل  طّور، التي 2بكر بقايد تلمسان
   .20173نوفمبر  29و  28: عقد يومي و ، "البحث في اللغات واآلداب والفنون

لكن في اعتقادنا أّنه من األهمية بمكان، تّوسعة نطاق النقاش العلمي بين المشتغلين في هذا الفرع من علم 
ا محاورً  عالجليبطريقة مغاّيرة  -وحتى اإليديولوجية على تماّيز مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم المعرفية –المنهجية

                                                            
1 cérap (site consulté le : 18 janvier 2018), « Art et monde contemporain », adresse URL : 
http://cerap.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique12 

الورشة الدكتورالية األولى حول مناهج البحث ديباجة " ، )2017أكتوبر 20: تاريخ تصفح الموقع (كلية اآلداب واللغات  2
 :لتاليا  URLمتاح على رابطجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، مخبر الفنون والدراسات الثقافية، الجزائر، ، "في الفنون
FOUN.pdf-MAN-tlemcen.dz/assets/uploads/DOCUMENTS/collogues/2-https://faclettre.univ .  

تقى الدولي حول مناهج البحث في اللغات     لباجة المدي "، )2017جانفي 16: تاريخ تصفح الموقع (كلية اآلداب واللغات   3
https://faclettre.univ- :التالي  URLمتاح على رابط، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، "واآلداب والفنون

tlemcen.dz/evenements/63/%D9%%F%D8%A8  .  

إشكالية الملتقى الوطني –أوال   
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البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكيفية االستفادة منها في منهجية عن كالحديث  : موضوعاتية أخرى
في ميدان الفنون نظًرا للخصوصية التي تنفرد بها  الدراسات الفنية، تسليط الضوء على أخالقيات البحث العلمي

غوار العالقة التي كذلك إّن سبر أ ؛ثر فيهمؤ الظاهرة الفنية عن باقي الظواهر التي تتّولد عن تفاعل أفراد المجتمع وت
إلى  ،من األولويات التي يجب أن يستوعبها الطلبة في ميدان الفنون تربط بين منهجية البحث العلمي والنقد الفني

   .في الدراسات الفنية الكيفيةالمناهج ة االستعانة واالستغناء عن المناهج الكمية و جدليّ إلى جانب التطرق 

التي تستخدم  ؛إلى البرمجيات الحديثة في التوثيق والتهميش أيًضا لن تكتمل الرؤية إال من خالل التطرق
كل التراث التي تشّ مع تلك كذلك و  ،المتعارف عليها في البحث العلمي عموًما وغرافيةيمع مختلف القوالب البيبلعادة 
المسرحية  النصوص ،كاللوحات التشكيلية: على وجه التحديد للدراسات الفنيةفي آن واحد  والتطبيقي النظري

في ميدان  العلمية دراساتالباإلضافة إلى حتمية عرض بعض  .الخ...الموسيقى التصويرية، األفالم السينمائية
ومقارنة مدى تطابقها  ،هافيالتي استخدمت  البحثيةبر في التقنيات ا في الجزائر، للتدّ التي تّم تجسيدها ميدانيً  ؛الفنون

 إلى جانب ،في هذا المجال العلمي المتداولة على المستوى األكاديمي الدولي مع المقاربات النظرية لمنهجية البحث
  . المعيشفي الواقع  لتجسيدهاطبيعة المعوقات التي تعترض سبيل الباحث التعرف على 

  :من خالل التساؤل الرئيسي التالي الملتقى الوطني،عطًفا على ما سبق يمكن استجالء إشكالية هذا 
المقاربات النظرية لمنهجية البحث  مع بالجزائر الفنية الدراسات انجاز خطوات تطابق ما مدى

   ؟ في ميدان الفنون األكاديمي المتداولة على المستوى العالمي العلمي
  

 
  
  

  .طلبة كلية الفنون والثقافةو  أساتذة -
  . ًياخاصة الذين يتبعون مساًرا أكاديم الجزائريةومعاهد الفنون في الجامعات  طلبة الفنون -
  .طلبة العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الجامعات الجزائرية -
  .والثقافةالمهتمين بميدان الفنون  الجزائرية ساتذة والباحثين في الجامعات ومراكز البحثاأل -
  .األساتذة والباحثين في الجامعات ومراكز البحث الجزائرية المهتمين بمنهجية البحث العلمي -
  . فنانين ممارسينالو  المستشارين الثقافيين، المسّيرين اإلداريين، :والثقافة جال الفنونفي م العاملين -
  
                     

   :إلى تحقيق األهداف التالية الملتقى الوطني هذا يهدف 

  المستهدفون بالملتقى الوطني -  اــيــانــث

أهداف الملتقى الوطني –ا ــثــالــث
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 إثراء تكوين الطلبة في مجال منهجية البحث العلمي.  
  ا على المستوى الوطني حديثً  بيداغوجياو ا علميً  حقالعد ت التي ،تأسيس لمنهجية البحث الفنيالالمساهمة في

 .والدولي
  عتتنوّ  قضايا المنهجية الجدلية التيالفتح المجال لنقاش علمي جاد بين األساتذة والباحثين لتناول مختلف 

  .محاولة الوصول إلى وجهات نظر توافقيةمع ، ومن جامعة إلى أخرى من ميدان فني إلى آخر وتتباّين
  خبرة الباحثين في كيفية  من التي أنجزت في ميدان الفنون بالجزائر لالستفادة الحقليةاسات عرض الدر

المنهجية، والتعرف على طبيعة المعوقات الميدانية التي يواجهونها في هذا النوع من  جراءاتلإل همتطبيق
 . الدراسات العلمية

  الفنون والثقافة وبجامعة صالح بوبنيدر العلمية بكليةالتظاهرات البحوث و تنمية وتطوير المساهمة في– 
   .03قسنطينة 

   
  

  وميدان الفنون االجتماعية اإلنسانيةالعلوم  بينمنھجية البحث العلمي   – 1
  أية خصوصية ؟: أخالقيات البحث العلمي في الدراسات الفنية   – 2
   البحث العلمي والنقد الفني أوجه التكامل واالختالف منهجية  – 3
  جاالت استخدام المناھج الكمية في الدراسات الفنيةم  – 4
  مجاالت استخدام المناھج الكيفية في الدراسات الفنية  – 5
    التوثيق والتھميش في الدراسات الفنيةبرمجيات استخدام   – 6
  بالجزائر تطبيقية لدراسات علمية في ميدان الفنون نماذج  – 7

  
  

  
  الملتقى الوطنير أن تعالج البحوث المقدمة أحد محاو. 
  العلمية لشرط األصالة اهئبالجدية مع استيفا ةتصف البحوث المقدمتأن. 
 في تظاهرات علمية سابقة المشاركة بهاقد سبق نشرها أو  المقدمة أن ال تكون البحوث. 
 أو اللغة اللغة الفرنسية (باللغة األجنبية  الثانيباللغة العربية و  األول ،ين عن موضوع المداخلةإرسال ملخص

مع احتساب ( كلمة 300مرفق بسبع كلمات مفتاحية على األكثر، بحيث ال يتجاوز كل الملخص  )االنجليزية
   ).الفراغات

  في حالة إرسالهاالثنائية  المشاركاتتقبل.  

محاور الملتقى الوطني -عــا ــراب  

  ة في الملتقى الوطنيالمشارك شروط –امســا ــخ
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  الملخصات رسالآخر أجل إل  
  .2018 أفريل 30 :أقصاه في أجل ، مع سيرة ذاتية مختصرة للباحث المداخلةيرسل ملخص 

  المقبولةالرد على الملخصات تاريخ  
أصحاب الملخصات المقبولة  غ، ويبلالوطني للملتقى اللجنة العلميةأعضاء للتحكيم من طرف تخضع الملخصات 

   .2018جوان  04 :في أجل أقصاه
مقبولة  الالخاصة بالملتقى الوطني في نفس تاريخ الرد على الملخصات  ترسل شروط الكتابة العلمية :مالحظة
  .لجنة الخبراء أعضاءعلى  التي ستعرض للتحكيم ،االلتزام بها عند كتابة النصوص الكاملة للمداخالت بهدف

  

  
  

 التــداخــمــلــل ةلــامــكــال وصــصــنــالال ــرسل إل ــر أجــآخ  
  .2018أوت  30  :في أجل أقصاه  يتم إرسال النص الكامل للمداخلة

 اــهـمــيــكــحــد تــعــة بــولــبــقــمــالت الــداخــمــلى الـــرد عــخ الــاريــت  
  .2018أكتوبر  15 :أقصاهالمداخالت المقبولة بعد عرضها للتحكيم في أجل  ألصحابيتم إرسال الرد النهائي 

 تاليــال رونيــتــكــبريد االلإلى الات والمداخالت ــصــلخــمــل الـــرســـت:   
methodologie.arts.2018@gmail.com  : E. mail                                                                                        

  . 06 72 16 24 77:  ستفسار يرجى االتصال على رقم الهاتف التاليلال  -
  

  
  

 بقاعـــــــة المحاضـــــــرات والتظـــــــاهرات 2018ديســـــــمبر  04و 03 : يـــــــومالملتقـــــــى الـــــــوطني  فعاليـــــــات عقـــــــدت ،
  .03قسنطينة  -بكلية الفنون والثقافة، جامعة صالح بوبنيدر العلمية

 
  
  

  من خارج الجامعة بالنسبة للمشاركين السفر تكاليف الجهة المنظمة تتحملال  . 
 الملتقى الوطنيفعاليات  أثناء للمشاركين اإلطعامو  اإلقامةالجهة المنظمة  تضمن.   
 فقط المشاركينالتكفل بأحد  في حالة المداخالت الثنائية يتم.  

واإلطعام اإلقامةالسفر و  – تــاســعــا  

 توقيت ومكان انعقاد الملتقى الوطني  –ثــامــنــا 

  مواعيد استالم النصوص الكاملة للمداخالت والرد عليها - ســابــعــا

 الملخصات والرد عليها مواعيد استالم –ا ـــادســـس
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  يــنــوطــى الــقــتــلــمــلــلي ــرفــشــس الــيــرئــال  
   3مدير جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة  – وراســـد بــمـــأح: ورــســيــروفــبــال

  يــنــوطــى الــقــتــلــمــالس ــيــرئ 
   عميد كلية الفنون والثقافة –رج ـــفــال مــمــج: ورــســيـــروفــبــال

   اتـــوشــــهــوالـــاح بــجــن: اذة ــــتــــاألسو 
  يــنــوطــى الــقــتــلــمــلــلة ــيــمــلــعــة الــنــجــلــس الــيــرئ

  ديـــر جدو ـــق: ورــســيــروفــبـــال
 يــنــوطــى الــقــتــلــمــلــلة ــيــمــلــعــة الــنــجــلــالاء ــضــأع

  الجامعة أو مركز البحث  االسم واللقب والرتبة العلمية  الرقم
   أحمد بن بلة - 1وهــران  جامعة   اءـــمــال رأسى ــســيــع. د.أ  01
  الحميد بن باديس عبد –جامعة مستغانم  ارةــمــي عــلــحــك. د.أ  02
  صالح بوبنيدر  -3قسنطينةجامعة   رج                    ــفــال مــمــج. د.أ  03
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  رــديــنــوبــرزاق بــد الــبــع. د.أ  04
  العاصمة الجزائر -المدرسة العليا للفنون الجميلة  مصطفى بوعمامة. د.أ  05
  قسنطينة - المدرسة الجهوية للفنون الجميلة  ةــوجــن خــيــمــادق لــصــال. د.أ  06
  ةـــنــاتــب - المدرسة الجهوية للفنون الجميلة  اشــكــشــى كـــوســم. د.أ  07
  قسنطينة -المدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار  ةــابــحــوســد بــمــحــم. د.أ  08
  صالح بوبنيدر -3ةجامعة قسنطين  وــيــل دلــيــضـــف. د.أ  09
  محمد لمين دباغين   –2سطيف جامعة  اري                   ــفــود ســيــلــم. د.أ  10
    عبد الحميد مهري –2قسنطينةجامعة   اش                   ــبــعــح كــراب. د.أ  11
  عبد الحميد مهري   –2جامعة قسنطينة  وودنــز بــزيــعــد الــبــع. د.أ  12
  عبد الحميد مهري   –2جامعة قسنطينة  رــصــنـــف عـــوســـي. د.أ  13
  عبد الحميد مهري   –2جامعة قسنطينة  اصـــصـــع جــيـــربـــال. د.أ  14
  عبد الحميد مهري   –2جامعة قسنطينة  لي                  ـــمـــيـــكر جـــوبـــب. د.أ  15
  محمد بوضياف  - مسيلة جامعة             اب       ـــار رحــتـــخـــم. د.أ  16
  عبد الحميد مهري   –2جامعة قسنطينة  ر ـــيـــصـــبـــلشـــهـــرزاد . د  17
  قسنطينة -سيرتا العمومي المتحف الوطني  آمال سلطاني. د  18
  عبد الحميد بن باديس  –مستغانمجامعة   شرقي هاجر. د  19

 وحدة الوحدة البحث في األقاليم الناشئة والمجتمعات                  ل   ـــايـــب رحـــيـــطـــال. د  20
T.E.S/CRASC  - قسنطينة  

المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان   جـــمــــجـــوزي مـــف. د  21
  ي ــواقــبــأم العين مليلة  مــلحـقــة –CNPAH /والتاريخ 

  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  شـــمـــريـــف ةـــكـــيـــلـــم. د  22
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  ايــــزڥ ارةـــس .د  23

  

الهيئة المشرفة على الملتقى الوطني –عــاشــرا   
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  يــنــوطــى الــقــتــلــمــلــل ةــيــمــيــظــنــتــة الــنــجــلــس الــيــرئ
  نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة –عبد الحفيظ شريط   . أ

 يــنــوطــى الــقــتــلــمــلــل ةــيــمــيــظــنــتــة الــنــجــلــالاء ـــضـــأع
  الجامعة أو مركز البحث  األعضاءاالسم واللقب   الرقم
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  عبد السالم يخلف. أ  01
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  سامية هادفي. أ  02
  صالح بوبنيدر -3قسنطينةجامعة   إيمان مرابط. أ  03
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  نجاح بوالهوشات. أ  04
  قسنطينة - المدرسة الجهوية للفنون الجميلة  محمد ناجي بسطانجي. أ  05
  باتنة - المدرسة الجهوية للفنون الجميلة  ادفاتح مرّ . أ  06
  باتنة - المدرسة الجهوية للفنون الجميلة  حميدة جميل. أ  07
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  عبد الحليم بوشراكي . أ  08
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  محمد عميرش                  . أ  09
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  حمودي لعور. أ  10
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  بوزيد قاسم. أ  11
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  وغواصزبيدة ب. أ  12
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  جمال يطغان. أ  13
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  سارة بولحية. أ  14
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  فاطمة مسعودي. أ  15
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  خالد سعسع . أ  16
  صالح بوبنيدر -3نطينةجامعة قس    بوطولةأمينة . أ  17
  صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة  اإلداريون والطلبة   18

      
  

  
   محي الدينة ـــايــــب: ة ــريـــزائـــجـــة الــيـــلـــيـــكـــشـــتـــة الــانــنـــفـــال             

                
  ةــلــاضــنــمـــة والــانــنـــفـــة الــريـــزائـــجـــرأة الـــمـــلـــا لــمً ـــريـــكـــت                        

الـــشــخــصـــيـــة الـــفـــخـــريـــة لـــلـــمـــلـــتـــقـــى الـــوطـــني -ـــرالـــحـــادي عـــش  
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 هاـــالــمـــأع ة وــانــنـــفـــاة الــيــن حـــذة عــبـــن 

ـــــة "الفنانـــــة  ـــــدين باي ـــــدت ســـــنة  الكامـــــلاســـــمها  "محـــــي ال ـــــدين، ول  فـــــي 1931فاطمـــــة حـــــداد زوجـــــة محـــــي ال
زة فــــــي الفــــــن التشــــــكيلي علــــــى مــــــن األســــــماء المتمّيــــــتعــــــد . أصــــــول قبائليــــــة العاصــــــمة مــــــن عائلــــــة ذات الجزائــــــر

ــــي ــــوطني والعرب ــــ ؛المســــتوى ال ــــى المســــتوى العــــالميوحّت ــــوالدة، نشــــأت  .ى عل ــــذ ال ــــوين من  هــــو مــــا جعــــلو يتيمــــة األب
ــــزلكــــان . فرنســــية مزرعــــة لمعمــــرة نظــــًرا لعملهــــا وٕاقامتهــــا فــــي ؛وســــط ريفــــي تتكفــــل بتربيتهــــا فــــي تهاجــــدّ  الســــيدة  من

مـــــن وهـــــو  ،تصـــــميمه فـــــيواإلبـــــداع يتصـــــف بالجمـــــال والتناســـــق  -أخـــــت صـــــاحبة المزرعـــــة – "مارغريـــــت كامينـــــة"
ــــة " تألهمــــ التــــي العوامــــل ــــ "باي خيالهــــا باســــتخدام الطــــين نســــج صــــغيرة لحيوانــــات وشخصــــيات مــــن  كل تمــــاثيالً لُتّش

   .4ثرموهبتها أك لتطّور رسمالأدوات  ت لهاالتي وفرّ  ؛المنزلصاحبة  نالت هذه األعمال الفنية إعجابإْذ 

ا ونالـــــت نجاًحــــا كبيـــــرً ببــــاريس،  1947بــــأول عـــــرض ألعمالهــــا ســـــنة  "بايـــــة" التشــــكيليةالفنانـــــة موهبــــة ت كلّلــــ
 فنـــــانون بـــــه كـــــذلك اهـــــتمكمـــــا  ،متـــــهالـــــذي قدّ  -العفـــــوي والســـــاذج -الفن البـــــدائيبـــــُأعجـــــب الجمهـــــور والنقـــــاد حيـــــث 
ــــــابلو بيكاســــــو"الرســــــامين  : مــــــن أمثــــــال مشــــــهورين، وشــــــعراء ــــــراك" و "ب ــــــدري " الشــــــاعر الســــــريالي و  ؛"جــــــورج ب أن
ـــــخ"...بريتـــــون ـــــدين  الفنـــــان الموســـــيقيتزوجـــــت مـــــن و عـــــادت للجزائـــــر  االســـــتقالل بعـــــد. ال الحـــــاج محفـــــوظ محـــــي ال

 الـــــوطني مـــــديرة المتحـــــف بـــــدعوة مـــــنلتعـــــود إليـــــه  ؛ســـــنوات عديـــــدةلتزاماتهـــــا العائليـــــة توقفـــــت عـــــن الرســـــم وبســـــبب ا
ى حّتــــعــــن اإلبــــداع التــــاريخ  ذلــــكولــــم تتوقــــف منــــذ  ،بعــــد أن ألحــــت عليهــــا بالطلــــب أقنعتهــــاالتــــي  1963فــــي ســــنة 

أّن  حيـــــث ،عربـــــيفـــــي كـــــل مـــــن الجزائـــــر وبـــــاريس والعـــــالم ال "بايـــــة"الفنانـــــة عرضـــــت أعمـــــال  .1998توفيـــــت ســـــنة 
       :ذكرنخــــــص بالــــــ ،أشــــــهر لوحاتهــــــا مــــــن .بسويســــــرا لــــــوزانبمدينــــــة محفــــــوظ فــــــي مجموعــــــة الفــــــن الســــــاذج  أغلبهــــــا

  5.الخ..." العازفة والعود، امرأة والطائر في قفص ،سالشابة والطاوو  "

 نيـــوطـــالقى ــتــلـــمـــلــة لــريـــخــة فــيــصـــخــشـــة كــانــنــفـــار الـــيـــتـــاب اخـــبـــأس 

ــــة ــــى األســــباب الكامن ــــد مــــن اإلشــــارة إل ــــة الب ــــى وراء فــــي البداي ــــة تنظــــيم كــــل تظــــاهرةربــــط  الحــــرص عل  علمي
ــــة ــــيالشخصــــيات  إحــــدى بتكــــريم فــــي الكلي ــــالجزائر تســــاهم الت تعتبــــر حيــــث . فــــي نشــــأة وتطــــّور مختلــــف الفنــــون ب

ــــوطني ــــى المســــتوى ال ــــى مــــن نوعهــــا عل ــــدر قســــنطينة األول ــــة بجامعــــة صــــالح بوبني ــــة الفنــــون والثقاف مــــن حيــــث  ؛كلي
                                                            

 " "اإلبداعاستتيقا البساطة، استتيقا "قراءة في التجربة الفنية التشكيلية للفنانة باية محي الدين  "، )2014(بلعز، نور الدين  4
، الجزائر، مختبر الجماليات البصرية في الممارسات الفنية الجزائرية، جامعة عبد الحميد بن باديس 01عدد، جماليات مجلة

  . pdf-03-ar28-/revue -mosta.dz/wp-http://evpaa.univ.2015 :التالي  URLمتاح على رابط، 32-28.شتاء، صمستغانم، 

  .32-28 .المرجع السابق، ص 5
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علــــــى حــــــد  الفــــــن والثقافــــــة ي لتطــــــوير البحــــــث العلمــــــي فــــــي مجــــــالييفضــــــتقــــــديمها لتكــــــوين أكــــــاديمي متخصــــــص 
الــــرواد الــــذين أثــــروا التــــراث الجزائــــري بأعمــــالهم تــــاريخ بالتحصــــيل العلمــــي للطلبــــة  ربــــط وهــــو مــــا يقتضــــي ،ســــواء
معــــــايير الدوليــــــة للجــــــودة فــــــي مجــــــال ال تواكــــــبأن  لهــــــا وألّن الجامعــــــة الجزائريــــــة ال يمكــــــن .علــــــى تنّوعهــــــا الفنيــــــة

 ببعديـــــــه الـــــــوطني والعـــــــالمي، بـــــــات مـــــــن الواجـــــــب االجتمـــــــاعي علـــــــى المحـــــــيط أن تنفـــــــتحدون  ؛بحـــــــثالتكـــــــوين وال
علــــى  بنــــاءً . ترنــــو إلــــى تحقيــــق التنــــاغم واالنصــــهار بــــين العلــــم واإلبــــداعات الفنيــــة والثقافيــــة تقاليــــد أكاديميــــة إرســــاء

كشخصــــية فخريــــة " الــــدين بايــــة محــــي"اختــــارت الهيئــــة العلميــــة لهــــذا الملتقــــى الــــوطني الفنانــــة  مــــن طــــرح، تقــــدممــــا 
  :للمبررات التاليةنظًرا  ،له

عاصـــــروا فتـــــرة االحـــــتالل  ، الـــــذينالمخضـــــرمين بـــــالجزائر التشـــــكيليين مـــــن الفنـــــانين" بايـــــة محـــــي الـــــدين"تعـــــد  -
مــــــادة بحثيــــــة جــــــديرة بالدراســــــة ولوحاتهــــــا  يجعــــــل مــــــن مســــــارها الفنــــــيمــــــا وهــــــو  ؛الفرنســــــي وفتــــــرة االســــــتقالل

   .العلمية
  .الفن البدائي في الجزائر والوطن العربيفي إرساء معالم "  باية محي الدين"الفنانة ساهمت  -

ـــــدين" اعتبرنـــــا الفنانـــــة إنلـــــن نبـــــالغ  - ـــــة محـــــي ال التـــــي حرصـــــت علـــــى  ،للمـــــرأة الجزائريـــــة المناضـــــلة ارمـــــزً " باي
  .من جهة أخرى الفنيمن جهة، وخدمة الوطن بحسها الجمالي و  ةها العائلياتأداء واجب

 ي ـــنـــوطـــى الـــقـــتـــلـــمـــي الـــفة ـــانـــنـــفـــم الـــريـــكـــتم ــيـــراســـم 

ـــــى الملتقـــــى  ـــــة المشـــــرفة عل ـــــة والتنظيمي ـــــة العلمي ـــــأت الهيئ ـــــوطنيارت ـــــة ،ال ـــــة محـــــي " التشـــــكيلية أن تكـــــرم الفنان باي
  :النشاطات التالية  من خالل" الدين

 . قى الوطنيالملت في افتتاح تهاعرض شريط وثائقي عن حيا -
ـــــون والثقافـــــة تنظـــــيم مســـــابقة رســـــم  - ـــــة الفن ـــــة كلي ـــــين طلب ـــــوطني ألحســـــن ب ـــــات الملتقـــــى ال ـــــاء فعالي ـــــه أثن بورتري
  .لها
 .الوطنيفعاليات الملتقى تزامنا مع  ،بكلية الفنون والثقافة هاوحاتيضم أشهر لتنظيم معرض  -
بمســــــاهمتها عرفاًنــــــا و فنانــــــة الملتقــــــى الــــــوطني تخليــــــًدا لــــــروح الفعاليــــــات تنظــــــيم حفــــــل تكريمــــــي فــــــي ختــــــام  -

   .الة في تطوير الفن التشكيلي الجزائري وٕايصاله للعالميةالفعّ 
  

  ."الفن يمسح عن الروح غبار الحياة اليومية " 
  )Pablo Picasso )1881-1973 -بابلو بيكاسو
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