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  الديباجة

  من قناع إىل آخر

  " كل ما هو عميق يحب األقنعة"             

  )نيتشه(                                                                                

 من الكثیر تواجه سوف ، الحیاة من الطویلة الرحلة هذه في ) : " بیراندیلو لویجي(  یقول   

  " . الوجوه من القلیل و    األقنعة

       . التاریخ حقبات كل وعبر الحضارات كل في حضر قد یكون القناع فإن القول لهذا تبعا    

 شعائرها في استعملته التي البدائیة المجتمعات إلى  القناع و اإلنسان بین العالقة بدایة تعود و

 للحمایة رمزي كتعبیر اتخاذه منها ؛ أخرى ألغراض استعملته كما ، السحریة طقوسها و الدینیة

 هذااتخ و ، السعید الحظ و الخیر الستجالب استخدامه و ، األمراض و الشریرة األرواح من

            ، تسمیاته و،  خاماته و،  أشكاله تنوعت أن منه وكان ،...األجداد مع للتواصل وسیلة

 . مستعملیهو   وظائفه ، و

 ألغراض استخدامه انتقل و للقناع الشعائریة الوظائف عن التخلي بدأ التاریخي التطور ومع   

 عناصر أحد إلى القناع معه تحّول الذي ، القدیم الیوناني المسرح ظهور مع وخصوصا فنیة

  . الجمالیة الفرجة و  األساسیة الدرامیة العروض

 الفنونك المعاصرة والفنون لألدب األخیرة االتجاهات إلى بقوة القناع ظهور انتقل المسرح من و   

 بعده عن ىخلّ تو  المقدس، دائرة من القناع خرج هكذا و. والموسیقى ، والسینما ، التشكیلیة

 المعاصر الفن إلى تحّول و ، البدائیة القبائل لدى له مالزما كان الذي واألسطوري الشعائري

  .فنیا رمزا و جمالیة قیمة لیكتسب
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 هو إلیه نصبو الذي الهدف و البحثي، الیوم هذا تنظیم فكرة ، إذا ، لنا الحت تقدم ما كل من   

 عن اإلجابة محاولة و ، المعاصر الفن عناصر من الهام العنصر هذا على الضوء تسلیط

  :  اآلتي التساؤل

   الخیال؟ تحّفز ألنها أم ؟ للعادات امتداد ألنها هل ؟ األقنعة ارتداء البشر یحب لماذا    

 

  :البحثي الیوم محاور

  رمزیته و للقناع المفاهیمي اإلطار:  األول المحور

  القناع مفهوم.  1

   السیمیائیة الدراسات في  القناع.  2

  األنثروبولوجیة الدراسات في قناع ال. 3

  الرمزي التعبیر و  القناع. 4

   القناع مكونات. 5

  للقناع األنثروبولوجي اإلطار:  الثاني المحور

  المیثولوجیة األقنعة رمزیة و البدائیة الثقافات. 1

   توظیفه سیاقات و القناع رمزیة تطور. 2

  )اإلظهار و اإلخفاء( التقمص و التنكر بین القناع. 3

  الهویات تعدد و القناع.  4

    للتحكم تقنیة و لإلعتراف وسیلةك القناع.  5

   الفني للقناع الجمالي اإلطار:  لثالثا المحور

  المسرحي العرض في األقنعة سینوغرافیا.  1

  الروایة و الشعر في القناع سیمیائیات .  2

   المعاصر التشكیلي الفن في القناع رمزیة.  3

  الخارقین األبطال رمزیة و السینما أقنعة.  4
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 اإلحتفاالت و الرقص و الموسیقى أقنعة.  5

   األناقة و للموضة كرمز القناع.  6

  األقنعة وسوق اإلشهار.  7

  

 : المشاركة شروط

 ملء اإلستمارة و إرسالھا إلى العنوان  المشاركة في الراغبین من المطلوب -

 : اآلتي اإللكتروني

constantine3.dz-JR.symbolique2masque@univ  

 2022 جویلیة 04  یوم الملخصات إلرسال أجل آخر -

  . الفرنسیة و األنكلیزیة و العربیة:  المداخالت لغات -

  . عینات أو بنماذج متبوعا یكون  نظریا جانبا تتضمن أن یجب المداخالت كل -

  .التخصصات جمیع أمام مفتوحة المشاركة -

  .ثنائیا أو فردیا البحث إنجاز یمكن -

     ، أخرى علمیة مناسبة في صاحبه به یشارك لم ، جدیدا البحث یكون أن یجب -

 للجهة ملكیتها تعود تنشرس التي األبحاث وكل. كانت وسیلة بأي للنشر یقدمه لم و

 . المنظمة
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   "القناع رمزية"في الیوم البحثي  إستمارة المشاركة 

 املعارص الفن إىل البدائية الطقوس من
La symbolique du masque : des rituels primitifs à l'art contemporain  

    اإلسم   اللقب

    الوظیفة و الؤسسة 

أو  الدرجة العلمیة

  المهنیة

  

  المیدان

  

 التخصص   

  

  

  بیانات الباحث

 

  الهاتف الشخصي  نيو البرید اإللكتر 

محور المشاركة و رقم 

  العنصر

  

    الورقةعنوان 

  

    الكلمات المفتاحیة

  : الملخص
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فریقي ،  و على الیسار إعلى الجهة الیمنى قناع : الصورتان الظاهرتان في الصفحة األولى    

   .لوحة للفنان بابلو بیكاسو مستوحاة من القناع المقابل 

  

 


