
عــاش ضابــط الخرائــط تيوفيــل جــان ديــاي )1970-1896( فــي المغــرب مــن 1924 إىل 1960. 

عملــه العلمــي معــروف جيــًدا للجغرافييــن والمؤرخيــن. فــي حيــن أن خرائطــه ومنشــوراته العديــدة 

المتعلقــة بتقنيــات رســم الخرائــط معروفــة جيــًدا للعلمــاء، فــإن عملــه الفنــي وشــغفه بتوبقــال لــم 

ــًدا عــن  يُكتشــف إال مؤخــرًا. بينمــا كان يبــدع مســوحات طبوغرافيــة عاليــة الدقــة، لــم يتوقــف أب

رســم مناظــر األراضــي التــي ســافر إليهــا.

لقــد تــرك مئــات الصــور للمغــرب مــن النصــف األول مــن القــرن العشــرين، والتــي رافقــت العديــد 

ــة  ــل المملك ــة لتمثي ــاته طريق ــه وفرش ــه وقلم ــددت نظرت ــك. ح ــد ذل ــورة بع ــال المنش ــن األعم م

الشــريفة ال تــزال مائمــة حتــى اليــوم.

هذه األعمال التي نادًرا ما تم عرضها تُظهر المغرب في ديمومته وتغيراته.

»الجبــل بــكل خطــوط عرضــه يغــري قلــوب عشــاقه. أحيانـًـا يكــون فخًمــا مثــل ماترهــورن أو الميــج 

أو مونــت بانــك، وأحيانـًـا قاســًيا وعاريـًـا مثــل توبقــال أو الهقــار. لكنــه يظــل الصديــق األبــدي.«

                                                                                                   تيوفيل جان دياي

دليل املعرض



1. توبقال، شغف العمر 

ــًدا. وصــل  ــ�ي ســن مبكــرة �ج بــال العاليــة �ف اذبيــة ال�ج بــال األلــب الفرنســية، وشــعر ب�ج ــان ديــاي عنــد ســفح �ج ولــد تيوفيــل �ج
ــمال إفريقيــا، ورســم  ــ�ي سش ــا: الوصــول إلــ� أعلــ� قمــة �ف ــا ثاث�يً إلــ� املغــرب عــام 1924، ومثــل توبقــال بالنســبة إليــه ت�د�يً

ــ�ي املرتفعــات. ــر معروفــة لــه، وإظهــار عظمــة املناظــر الطبيعيــة �ف خريطــة منطقــة غ�ي
بــال« كمــا كان يقــول، كان لديــه معرفــة وثيقــة بالقمــم والفواصــل  ــ�ي تســلق ال�ج ــًرا �ف ا، أو ��تــى »خب�ي بصفتــه متســل�تً
ليــد و�قــول الثلــحج ومقاومــة الصخــور وهشاشــتها… وتــم الكشــف عــن مناظــر طبيعيــة كاملــة مــن  والهاويــات وال�ج

الطبوغرافيــة. خــال مســو�اته 
ه توبقــال الوط�فــىي وأول بطولــة  ــرف ــ�ي عــام 1942 بإنشــاء من�ت ــة أنــه قــام �ف ــر لدر�ج ــ�ي املغــرب بشــكل كب�ي رافــق توبقــال �ياتــه �ف

ــ�ي أوكايمــدن. لــ�ج �ف رف مغربيــة لل�ت

ديزيريه سيك
داخل السوق، �وال�ي عام 1920

صورة مرقمنة
موعة دار امل�فوظات اإلدارية لأللب العليا، 3338 م�ج

ديزيريه سيك )1883-1972(
ــ�ف عامــي 1912 و 1933.  ــ�ي املغــرب ب�ي ديزيريــه ســيك، الــذي كان ضابــط صــف ثــم ضابــط هندســة عســكرية، عــاش �ف
ــ�ي األصــل مــن  ــىي املغربيــة املت�ولــة باســ�تمرار. كان �ف يــة لألرا�ف ا�ج ــات الصــور علــ� ألــواح ز�ج ــا التقــط م�ئ وكان مصــوًرا هاو�يً

وانــب ال�يــاة اليوميــة لســكان املغــرب. ــة ريفيــة، وكان �ريًصــا بشــكل خــاص علــ� التقــاط �ج بي�ئ
ــ�ي  ــ�ي ألــب دي هــوت بروفانــس )فرنســا( و�ف ــ�ي دار امل�فوظــات اإلداريــة �ف موعــة ديزيريــه ســيك الفوتوغرافيــة �ف تــودع م�ج

ــىي للمملكــة املغربيــة )الربــاط(. األرشــيف الوط�ف



 1.1
ان دياي تيوفيل �ج

، �وال�ي عام 1935 ي نليكمت، مرتفع أكسوال، توبقال ت�ت الثلحج رف ت�ي
واش �ج

موعة ميشال سو دياي م�ج

1.2
ان دياي تيوفيل �ج

�ي لتوبقال، �وال�ي عام 1935 نو�ج ه ال�ج الشفق عل� الو�ج
واش �ج

موعة خاصة م�ج

1.3
ان دياي تيوفيل �ج

قمم وانوكريم، �وال�ي عام 1935
واش �ج

مرسيليا، 2019.6.4، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

1.4
ان دياي تيوفيل �ج

هة الغربية ألزرو، �وال�ي 1928-1931 توبقال، الوا�ج
قلم

مرسيليا، 2019.6.2، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

1.5
ان دياي تيوفيل �ج

، �وال�ي 1928-1931 �ي مال�ي الغر�ج نوبية لوانوكريم من ممر توبقال ال�ش التال ال�ج
قلم

مرسيليا، 2019.6.3، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

1.6
ان دياي تيوفيل �ج
وادي الثوم العلوي

�ي رسم ما�ئ
موعة خاصة م�ج



1.7
ان دياي تيوفيل �ج

�ي بل مغر�ج �ج
ري رسم ت�ض�ي

موعة خاصة م�ج

1.8
ان دياي تيوفيل �ج

ية، �وال�ي عام 1935 قمة صخرية ثل�ج
قلم

موعة خاصة م�ج

1.9
ر وإدموند ستوفر اك دي ليبي�فىي ولويس نلت�ف �ج

، �وال�ي عام 1938 بال األلب الفرن�ىي بطاقة عليها رمز نادي �ج
MA 11 ،بال االت�اد الفرن�ىي لنوادي ال�ج

1.10
ان دياي تيوفيل �ج

بلية، 1946 كتلة �ج
قلم

موعة خاصة م�ج

1.11
ان دياي تيوفيل �ج

خريطة، رسم تخطيطي لكتلة أوكايميدن، مقياس 1/20000، بدون توقيع، �وال�ي عام 1933
ر ��ج

موعة ميشال سو دياي م�ج

1.12
ان دياي �ف بان وتيوفيل �ج الكاب�ت

ية لكتلة أوكايمدن، أبريل 1944 خريطة مبد�ئ
MA 12bis ،بال االت�اد الفرن�ىي لنوادي ال�ج

1.13
ان دياي تيوفيل �ج

وادي الزات العلوي
قلم

موعة خاصة م�ج



1.14
ان دياي تيوفيل �ج

هة الشرقية لتوبقال الوا�ج
قلم

موعة ميشال سو دياي م�ج

1.15
ان دياي تيوفيل �ج

بلية صعوًدا إل� توبقال كتلة وانوكريم ال�ج
واش �ج

موعة خاصة م�ج

1.16
ان دياي تيوفيل �ج

�ف دياي، 1936 �ي للكاب�ت توبقال، رسم طبوغرا�ف
ر ��ج

مرسيليا، 2019.8.10، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

1.17
ان دياي تيوفيل �ج

بل توبقال، �وال�ي عام 1935 �ج
ر عل� ورق شفاف ��ج

مرسيليا، 2019.8.13، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

1.18
ان دياي تيوفيل �ج

ر، �وال�ي عام 1935 بل أولوس�ي �ج
ر عل� ورق شفاف ��ج

مرسيليا، 2019.8.12، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

تمثيل التضاريس
ــان ديــاي مســو�ه الطبوغرافيــة إتقانــه املذهــل للرســم واملنظــور:  تكشــف املستنســخات ال�تــىي أظهــر بهــا تيوفيــل �ج
ــا الطبيعــة املختلفــة للصخــور ال�تــىي تعطــي هيــكًا  باألبيــض واألســود، تمكــن مــن تقديــم تفاصيــل التضاريــس، ولكــن أيصفً
ـىي يمكــن أن  بــال عــن الطــرق ال�ـت طــوط وطــرق التظليــل والتباينــات ملتســلق ال�ج ــدران الصخريــة. تعلــن ال�ف للقمــم وال�ج

يســلكها.



1.19
ان دياي تيوفيل �ج

هة الغربية ألدرار، 1936 توبقال، رسم منظوري، الوا�ج
ر ��ج

مرسيليا، 2019.8.11، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

1.20
بال، �وال�ي عام 1926 �ي زي صياد ال�ج ان دياي �ف تيوفيل �ج

صورة مرقمنة
موعة ميشال سو دياي م�ج

1.21

بل: مسا�ة لاستكشاف  ال�ج
ــان  ــىي ملســافات طويلــة علــ� ارتفــاع. عندمــا أكمــل، مــع �ج ــا للم�ش بــل مكا�فً ــر ال�ج ــان ديــاي، يعت�ج بالنســبة إلــ� تيوفيــل �ج
 20.000  :1 بمقيــاس  ريطــة  ل�ف ي�ــىي  الر�ئ املشــروع   ،)1896-1942( ليبي�فــىي  دي  ــاك  و�ج  )1905-1994( دريــش 
ل  ــ�ي Le Guide alpin de la montagne marocaine عــام )1938( وســ�جّ هــا �ف لتوبقــال )1937(، أعــاد إخرا�ج
ــر الــذي تبلــغ قمتهــا 4167  ــىي توفرهــا »الكتلــة الوســطى« لألطلــس الكب�ي ميــع الطــرق ومســارات التســلق ال�ت فيهــا �ج

نــوب مراكــش بالضبــط. ــ�ي توبقــال، �ج ــًرا، �ف م�ت

ان دياي ، رسم توضي�ي لتيوفيل �ج اك دي ليبي�فىي ان دريش، �ج �ج
بل توبقال بال املغربية: �ج دليل تسلق ال�ج

الرباط / باريس: املكتب الشريفي للسيا�ة، 1938
وريل، 01964 ق ما�ج موعة مؤسسة �دا�ئ م�ج

1.22
ان دياي تيوفيل �ج

»خريطة توبقال. مقياس 1/20000 »
Hespéris - األرشيفات األمازيغية وتقرير معهد الدراسات املغربية العليا، 1938

وريل، 00190  ق ما�ج موعة مؤسسة �دا�ئ م�ج



�ي املغرب ط �ف 2. رسام خرا�ئ

ّطلع عليها. ر املُ من العديد من املناطق غ�ي ط املغرب ال تزال تت�ف ، كانت خرا�ئ ىي �ي بداية عشرينيات القرن املا�ف �ف
ــ�ف عامــي 1925 و 1939، قــام بســبع  ــ�ي املغــرب. ب�ي غرافيــة �ف دمــة ال�ج ــان ديــاي إلــ� ال�ف ــم تيوفيــل �ج ــ�ي ذلــك الوقــت، ان�ف �ف
ــ�ي عــام  اهــات. �ف ميــع االت�ج ــ�ي �ج تــاز األطلــس �ف ــر البــاد مــن الريــف إلــ� وادي درعــة، وا�ج وعشــرين مهمــة طبوغرافيــة ع�ج
ــ�ي ذلــك الوقــت  ــط املع�تمــدة �ف را�ئ ديــدة مــع ممارســات رســم ال�ف اســة ق�ــم الطبوغرافيــا. دمــحج تقنيــات �ج 1932، تولــ� ر�ئ
ــر  ــ�ي املنطقــة املــراد رســمها. قــام بتنظ�ي هــات النظــر �ف ــر عــدد ممكــن مــن و�ج ــوي لل�صــول علــ� أك�ج واســتخدم االســتطاع ال�ج

ــ�ي املغــرب وفرنســا. غرافيــة �ف ــات �ج ــ�ي م�ج ــ�ي العديــد مــن املقــاالت املنشــورة �ف هــذه األعمــال �ف
. مال�ي بال دون إهمال البعد ال�ج قاد هذا النهحج العلمي للتعامل مع ال�ج

ديزيريه سيك
�ي املغرب، �وال�ي عام 1920 الطريق �ف

صورة مرقمنة
موعة دار امل�فوظات اإلدارية لأللب العليا، 2622 م�ج

2.1
ر الراس نيستور بروس�ج

املغرب 6، خريطة الرباط، مقياس 1/ 100000، 1907
نسخة طبق األصل 

  GE BB-99 )6( ،موعة املكتبة الوطنية الفرنسية م�ج

2.2
ان دياي تيوفيل �ج

زء من مسار ر�لة فوكو، �وال�ي عام 1932 �ج
ر ��ج

مرسيليا، 2019.7.5، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

ىي / العمل 72 �ي بداية عشرينيات القرن املا�ف ط باملغرب �ف را�ئ وضعية رسم ال�ف
يــد قبــل خريطــة طريــق شــارل دي فوكــو املنشــورة عــام 1888، وال�تــىي ال  غرافيــا املغــرب معروفــة بشــكل �ج مل تكــن �ج
ميــة  ــط اإلقل�ي را�ئ منــت ال�ف ــر دقيقــة، بي�فمــا ت�ف ــرة للمغــرب غ�ي ــط الصغ�ي را�ئ تمثــل إال األماكــن ال�تــىي مــر فيهــا املســافر. كانــت ال�ف

ــ�ي مباشــر. ــراء أي مســح طبوغرا�ف ــم فيهــا إ�ج ــرة مل ي�ت الواســعة النطــاق مناطــق كب�ي



2.3
ان دياي  ر، رسوم توضي�ية لتيوفيل �ج اك الدريت دي الشاري�ي �ج

�ي املغرب خلف فوكو �ف
�ي والب�ري واالستعماري، 1932 غرا�ف باريس: شركة النشر ال�ج

916.4LAC ،وريل ق ما�ج موعة مؤسسة �دا�ئ م�ج

2.4
ان دياي راس، رسوم توضي�ية لتيوفيل �ج ري ت�ي ه�ف

راطورية املغربية املدن اإلم�ج
�ف أرتو، 1937 ام�ي غرونوبل: بن�ج

وريل، 00197 ق ما�ج موعة مؤسسة �دا�ئ م�ج

ا( �ي مغرب القرن العشرين / العمل 130 )808 �ر�فً عة �ف د الصور ال�ديثة والشا�ئ ان دياي، را�ئ تيوفيل �ج
ــر  األخ�ي هــذا  مــن  يتلقــى طلبــات  أرثــود )1896-1983(،  ــ�ف  بنيام�ي للناشــر  ديــاي، وهــو صديــق  ــان  �ج تيوفيــل  كان 
روفانــس واملغــرب بشــكل خــاص. نظرتــه، �داثــة الصــور  بــال األلــب وال�ج بانتظــام لتوضيــح كتــب الســيا�ة املتعلقــة ب�ج
ــ�ي أو  عــرض �ينهــا بالتصويــر الفوتوغرا�ف ــدد صــورة املغــرب ال�تــىي كانــت �تُ الصــة لرســوماته ت�ج ال�تــىي يعطيهــا، األلــوان ال�ف
راطوريــة وهندســتها املعماريــة  ــرح هــذه الكتــب مســارات ر�ــات مختلفــة : املــدن اإلم�ج بأفــام باألبيــض واألســود. تق�ت
ــ�ي عامــي 1937 و 1938 مــن  شــرت �ف مــن عليهــا األطلــس. �فُ نــوب ال�تــىي يه�ي اإلســامية، والقصــور األمازيغيــة ووا�ــات ال�ج
اذبيــة  ا ال�ج ــراس ورســوم إيضا�يــة لـــدالي، وصــورت مســب�تً ــري ت�ي قبــل دار النشــر Arthaud مــع نصــوص كتبهــا ه�ف

الســيا�ية ال�اليــة للمغــرب.

2.5
ان دياي تيوفيل �ج

خريطة طبوغرافية بالصور لبوغافر، �وال�ي عام 1934
ر ��ج

مرسيليا، 2019.8.9، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

بل كأفق ال�ج
بــال األلــب. وعمــل  موعــة صيــادي �ج ــان ديــاي إلــ� م�ج ــم تيوفيــل �ج ــ�ي عــام 1914، عندمــا كان عمــره 18 عاًمــا، ان�ف �ف
يــش، أتقــن اآلليــات  غرافيــة لل�ج دمــة ال�ج ــ�ي ال�ف ــا �ف ــ�ي فريــق النخبــة. بعــد أن أصبــح طوبوغراف�يً طــوال ال�ــرب العامليــة األولــ� �ف

ريطــة. ــل تمثيلهــا علــ� ال�ف ميــع نقــاط منطقــة معينــة مــن أ�ج عــل مــن املمكــن ت�ديــد وقيــاس �ج ــىي ت�ج ال�ت

2.6
وكالة موريس للص�افة

ر 1925 ، فرنسا(، نون�ج �ي �ف سان دو�ف يه )س�ي ليات فارمان، لو بور�ج �ج
صورة مرقمنة

موعة املكتبة الوطنية الفرنسية، ق�م املطبوعات والتصوير، EI4-13 )علبة 98( م�ج

ليات فرمان �ج



�ي مهام  �ي عام 1919 �ف ري فارمان �ف ية السطح ال�تىي صنعها الفرن�ىي ه�ف رة الثنا�ئ تم استخدام الطا�ئ
�ي املغرب منذ عام 1925. وية �ف ط ال�ج را�ئ االستطاع  ورسم ال�ف

2.7
ته وابنتهما، �وال�ي عام 1925 ان دياي وزو�ج تيوفيل �ج

صورة مرقمنة
موعة ميشال سو دياي م�ج

2.8
ان دياي تيوفيل �ج

. اللو�ة األول�، �وال�ي عام 1935 سد إف�فىي
ر عل� ورق شفاف ��ج

موعة ميشال سو دياي م�ج

2.9
ان دياي تيوفيل �ج

. اللو�ة الثانية، �وال�ي عام 1935 سد إف�فىي
ر عل� ورق شفاف ��ج

موعة ميشال سو دياي م�ج

2.10
ان دياي تيوفيل �ج

. اللو�ة الثالثة، �وال�ي عام 1935 سد إف�فىي
ر عل� ورق شفاف ��ج

موعة ميشال سو دياي م�ج

2.11
لة - نموذحج هندسة مدنية، �وال�ي عام 1930 بوصلة سا�ئ

خشب ومعدن
F18 ،غرافية والغابات - فرنسا موعة املعهد الوط�فىي للمعلومات ال�ج م�ج

2.12
عضادة تسوية - توماس بال�تمديد الثابت، 1938

خشب ومعدن
L212 ،غرافية والغابات - فرنسا موعة املعهد الوط�فىي للمعلومات ال�ج م�ج



2.13
أدوات الطبوغرافيا

ان دياي ومعاصروه. القطع املعروضة هي أدوات قياس طبوغرافية استخدمها تيوفيل �ج
ســتخدم مقيــاس  ــاه؛ و�يُ لة، وهــي نمــوذحج مــن الهندســة املدنيــة، بالرؤيــة األفقيــة وت�ديــد االت�ج ت�ــمح البوصلــة الســا�ئ
�ف  ــ�ي املســتوي�ي هــاز قيــاس الزوايــا يقيــس الزوايــا �ف ــ�ي املســتوى األفقــي؛ �ج تومــاس للتســوية بامتــداد ثابــت ل�ســاب الزوايــا �ف

األفقــي والعمــودي وي�ــمح بت�قيــق التثليــث.

2.14
ان دياي تيوفيل �ج

هة النظر: البعد 2130، يوليوز 1936 ر ووادي آيت تامستنت، و�ج �ي لألطلس الكب�ي نو�ج رسم تخطيطي، املن�در ال�ج
ر عل� ورق شفاف ��ج

موعة ميشال سو دياي م�ج

بل: مسا�ة للرسم ال�ج
ــان ديــاي بوضــع نقــاط ومن�نيــات وأبعــاد ل�تمثيــل كتلــة توبقــال هــذه  بمعداتــه الطبوغرافيــة الثقيلــة، يتعهــد تيوفيــل �ج
ــط ورســام  ــر. عملــه مســتو�ى مــن مبــادىئ فرانــز شــريدر )1924-1844(، رســام خرا�ئ مــن علــ� األطلــس الكب�ي ال�تــىي ته�ي
رانــس. ويســتعمل طبقــات رســمية تظهــر قياســات دقيقــة بشــكل مذهــل. هــذه الرســومات ذات الدقــة  بــال ال�ج �ج

ريــة لعملــه كرســام. ــا وهــي بمثابــة أعمــال ت�ض�ي عــد ف�فــىي أيصفً ــرة لهــا �جُ الكب�ي

2.15
خريطة دمنات، 1973

MA 30 ،بال موعة االت�اد الفرن�ىي لنوادي ال�ج م�ج

2.16
ان دياي رييه، تيوفيل �ج ان سيل�ي �ج

غرافيا املغربية، العدد 2، ماي 1939 لة ال�ج م�ج
C4567 ،مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

2.17
ان دياي رييه ، تيوفيل �ج ان سيل�ي �ج

لد 2-1، يناير-أبريل 1942 غرافيا املغربية، امل�ج لة ال�ج م�ج
C4565 ،مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

2.18
اك بوركارت ليون لوتود )مدير(، �ج

لد ال�ادي عشر يا الديناميكية، امل�ج يولو�ج ية وال�ج يا�ئ رف غرافيا الف�ي لة ال�ج م�ج
امعة باريس، 1937 ية لكلية العلوم ب�ج يا�ئ رف غرافيا الف�ي ر ال�ج نشرة مخت�ج

OC1063 ،مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية



2.19
ان دياي تيوفيل �ج

ر مك�تمل، �وال�ي عام 1930 ر موقع، غ�ي ر، غ�ي كتلة األطلس الكب�ي
ر ��ج

موعة ميشال سو دياي م�ج

2.20
ان دياي تيوفيل �ج

�ي املغرب، �وال�ي عام 1935 بل �ف �ج
قلم

موعة خاصة  م�ج

2.21
ان دياي تيوفيل �ج

راير - مارس 1932 بل زاگورة، ف�ج هة نظر من �ج ، و�ج �ي بعثة درعة - با�ف
ر ��ج

موعة ميشال سو دياي م�ج

2.22
ان دياي تيوفيل �ج

ليد بال وفؤوس �ج سلسلة �ج
قلم

موعة خاصة م�ج

2.23
ان دياي تيوفيل �ج

بل صغرو، �وال�ي عام 1934 �ي �ج قمة �ف

�ي رسم ما�ئ
موعة خاصة م�ج

2.24
ان دياي تيوفيل �ج

بلية، �وال�ي عام 1936 رسال ال�ج كتلة ت�ي
ر عل� ورق شفاف ��ج

موعة ميشال سو دياي م�ج



2.25
ان دياي تيوفيل �ج

بل صغرو، �وال�ي عام 1934 قمم �ج
ر ��ج

مرسيليا، 2019.7.7، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

2.26
ان دياي تيوفيل �ج

ي أزدرمــت ن  ــرف هــة النظــر: البعــد 2880، ت�ي ــمال�ي إليغيــل أمســود، و�ج بليــة، املن�ــدر ال�ش رســم تخطيطــي، كتلــة مگــون ال�ج
، يوليــوز 1936 آيــت بــو علــ�ي

ر عل� ورق شفاف ��ج
موعة ميشال سو دياي م�ج

2.27
ان دياي تيوفيل �ج

مال، يناير 1935 �ي ممر ن�و ال�ش هة النظر: طريق تافيالت، �ف الة، و�ج رف رسم تخطيطي منظوري لفم ال�ف
ر ��ج

موعة ميشال سو دياي م�ج



يا 3. عامل إثنولو�ج

ــ�ي الكتشــاف مســا�ات ومناظــر طبيعيــة  ــان ديــاي الوقــت الكا�ف ــىي املغربيــة، أخــذ تيوفيــل �ج بفضــل مهامــه علــ� األرا�ف
ــط اآلخريــن مــن قبلــه،  را�ئ بــال األلــب املألوفــة. مثــل رســامي ال�ف بليــة تذكــره ب�ج نــوب داخــل مناطــق �ج ــ�ي ال�ج ديــدة �ف وقــرى �ج
رف  ــا ي�تم�ي ع�يً ديــد. أبــرز دياي فضــاًء مر�ج ــ�ي صــور رياضيــة، ولكنــه يســ�تمتع باكتشــاف عــامل �ج فهــو ال يه�تــم فقــط بنســخ املنطقــة �ف
ا مــع  ــ�ي الربــاط. تماشــ�يً عيــد رســمها �ف ــ�ي املواقــع ذاتهــا ل�يُ ــ�ي رســوماته ال�تــىي رســمها �ف ــوه �ف بمنــاخ وألــوان ومعمــار وخطــاب وو�ج
�ف املســافرين، مــارس ديــاي روح الفضــول وشــارك، مــن خــال نصوصــه وصــوره، شــغفه مــع العديــد مــن  املستشــرق�ي

ــات وأدلــة الســفر مــن عــام 1925 إلــ� عــام 1955 قــراء امل�ج

ديزيريه سيك
نوب املغرب، �وال�ي عام 1920 �ج

صورة مرقمنة
موعة دار امل�فوظات اإلدارية لأللب العليا 1689  م�ج

3.1
ان دياي يرفع رسم باب أمازيغية، 1929 تيوفيل �ج

صورة مرقمنة
موعة ميشال سو دياي م�ج

�ي / األعمال 5 و6 القصبات، شعارات املشهد املغر�ج
ــودة  هــة، عندمــا تكــون فــوق نتــوءات صخريــة مثــل تلــك املو�ج ــرف بقســوتها مــن �ج تندمــحج القصبــات مــع املشــاهد ال�تــىي ت�تم�ي
ضــراء. اعتــاد  هــة أخــرى، عندمــا يخــرحج ظلهــا مــن الوا�ــات ال�ف تهــا مــن �ج ــ�ي قلعــة مغونــة أو تيفولتــوت أو تيلويــت، وبر�تّ �ف
نــوب املغــرب مشــاهد  ــ�ي مناظــر �ج ــد �ف علــه ي�ج بــال األلــب، ممــا �ج ــان ديــاي علــ� املســارات واملناظــر الطبيعيــة ل�ج تيوفيــل �ج

بــال. ــ�ي ال�ج عــة تشــكل فيهــا املــدن/ القصبــات قلــب اإلنســانية �ف بانوراميــة را�ئ

3.2
ان دياي تيوفيل �ج

قلعة مكونة، �وال�ي عام 1935
واش �ج

موعة خاصة م�ج

3.3
ان دياي تيوفيل �ج

�ي الطريق من دادس إل� قلعة مڭونة، �وال�ي عام 1935 �ف
واش �ج

موعة خاصة م�ج



3.4
ان دياي تيوفيل �ج

ر مك�تمل ورسوم عل� الظهر، 1935-1940 منظر قصبة فيها شخصيات، عمل غ�ي
واش �ج

موعة خاصة م�ج

3.5
ان دياي تيوفيل �ج

قصبة تلوات �وال�ي عام 1935
واش �ج

موعة خاصة م�ج
 

3.6
ان دياي تيوفيل �ج

فريرا سوس، �وال�ي عام 1935
واش �ج

موعة خاصة    م�ج

3.7
ان دياي تيوفيل �ج

�ي مراكش، �وال�ي عام 1938 باب دكالة �ف
ية واش وألوان ما�ئ �ج

موعة ميشال سو دياي م�ج

3.8
ان دياي تيوفيل �ج

سوق طلبة بمدينة فاس، �وال�ي عام 1925
واش �ج

موعة خاصة م�ج

3.9
ان دياي تيوفيل �ج

�ي مراكش، �وال�ي عام 1935 سوق �ف
واش �ج

موعة خاصة  م�ج

مراكش مصورة 
ــاك  ــان ديــاي علــ� طريقــة �ج تقــدم أســواق مراكــش، بســقوفها املضلعــة، مســارح مــن الضــوء كان يســتغلها تيوفيــل �ج

وريــل. ما�ج



3.10
ان دياي تيوفيل �ج

سوق دكالة بمراكش، �وال�ي عام 1935
واش �ج

موعة خاصة م�ج

3.11
ان دياي تيوفيل �ج

ديد وخريطة فاس، �وال�ي عام 1938 سوق ال�ج
�ي )الفيس( واش ورسم ما�ئ �ج

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.32  

3.12
ان دياي تيوفيل �ج

�ي مدينة عتيقة، �وال�ي عام 1925 شارع �ف
واش �ج

3.13
م[ ان دياي ]نص، صور، ت�م�ي تيوفيل �ج

» �ي ر املغر�ج �ي األطلس الكب�ي �ي القصبات األمازيغية �ف »�ف
Les annales coloniales، ص. 6-7، 1938

موعة ميشال سو دياي م�ج

3.14
ان دياي تيوفيل �ج

�ي فاس، �وال�ي عام 1925 شارع الطالعة �ف
واش �ج

3.15
ان دياي ر، رسوم توضي�ية لتيوفيل �ج اك الدريت دي الشاري�ي ، �ج رف اك فيل�ي �ج

نوب املغرب ر و�ج هول. األطلس الكب�ي �ي املغرب امل�ج �ف
�ف أرتو، 1935 ام�ي غرونوبل: بن�ج

وريل، 00533 ق ما�ج موعة مؤسسة �دا�ئ م�ج



3.16
ان دياي تيوفيل �ج

دادس، �وال�ي 1928-1931
قلم

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.6

3.17
ان دياي تيوفيل �ج

تيفولتوت، �وال�ي 1928-1931
قلم

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.4

3.18
ان دياي تيوفيل �ج

ر، �وال�ي عام 1930 أتريم واألطلس الكب�ي
ية قلم وألوان ما�ئ

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.14

3.19
ان دياي تيوفيل �ج

�ف )تاسگنت؟(، �وال�ي عام 1935 ادير تاسگ�ف أكگ
ية واش وألوان املا�ئ �ج

موعة خاصة  م�ج

وهرات أمازيغية / األعمال  3.20 ، 3.21 ، 3.22 ، 3.23 م�ج
مــع األغــراض  ــان ديــاي ي�ج ــ�ف دياكــروا قبــل قــرن مــن ذلــك، كان تيوفيــل �ج �ي �ف الر�الــة اآلخريــن، كأو�ج مثــل املستشــرق�ي
وهــرات  ــ�ي الربــاط، وبالتالــ�ي يمثلهــا مــن خــال الرســم بــأدق التفاصيــل. ينطبــق ذلــك علــ� هــذه امل�ج خــال ر�اتــه ليتفّ�صهــا �ف
نــب مــع عناصــر أخــرى مــن الثقافــة املاديــة األمازيغيــة. يقــدم عمــل ديــاي بيانــًا لألشــكال  ــا إلــ� �ج ن�جً ــىي رســمها �ج الفضيــة ال�ت

ــام واأللــوان. واأل��ج

3.20
مشبكان متصان بسلسلة

ل القرن العشرين املغرب، أوا�ئ
فضة ومينا

يت سو دياي موعة بري�ج م�ج

3.21
وعاء ك�ل

ل القرن العشرين املغرب، أوا�ئ
فضة

يت سو دياي موعة بري�ج م�ج



3.22
وعاء ك�ل

ل القرن العشرين املغرب، أوا�ئ
فضة وقرن

يت سو دياي موعة بري�ج م�ج

3.23
ان دياي تيوفيل �ج

وهرات، �وال�ي عام 1935 م مل�ج ثاثة تصام�ي
ية ألوان ما�ئ

يت سو دياي موعة بري�ج م�ج

3.24
ان دياي تيوفيل �ج

ر، املغرب، �وال�ي عام 1930 أنمي�ت
واش �ج

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.15

صور شخصية / األعمال  3.25 ، 3.26 ، 3.27 ، 3/28
نــوب املغــرب، ورســم صــوًرا لهــم  ــ�ي �ج يــة لرســم مــن يلتقــي بهــم �ف ــان ديــاي األلــوان املا�ئ ــل ميــدان، اســتخدم تيوفيــل �ج كر�ج
ــات والشــهادة علــ� خصوصيــات املنطقــة  ــ�ي األزيــاء ال�تــىي تمثــل هــذه منطقــة. ثــم أعــاد اســتخدام رســوماته لتوضيــح امل�ج �ف

مــن خــال العناصــر األصليــة ال�تــىي ال�ظهــا هنــاك

3.25
ان دياي تيوفيل �ج

صورة المرأة أمازيغية من بوگماز، ثاثينيات القرن العشرين
ية ألوان ما�ئ

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.21

3.26
ان دياي تيوفيل �ج

امرأة أمازيغية من زاوية أ�نصال، ثاثينيات القرن العشرين
ية ألوان ما�ئ

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.25



3.27
ان دياي تيوفيل �ج

ىي ل، زيان، ثاثينيات القرن املا�ف صورة لر�ج
ية ألوان ما�ئ

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.18

3.28
ان دياي تيوفيل �ج

مو�ا أو�مو من تافراوت، ثاثينيات القرن العشرين
ية ألوان ما�ئ

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.23

3.29
ان دياي تيوفيل �ج

امرأة أمازيغية، ثاثينيات القرن العشرين
ية ألوان ما�ئ

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.26

عباءة أخنيف
يــة، ت�ــمح  ــواش واأللــوان املا�ئ ــ�ي رســوماته ولو�اتــه بألــوان ال�ج ــىي يمكــن العثــور عليهــا �ف ال�تمثيــات املتعــددة لألخنيــف، وال�ت
ــ�ي لو�اتــه، املقيــاس البشــري  ــ�ي املشــاهد املختلفــة. يصبــح هــذا الــزي، �ف بإدخــال شــخصيات يرتــدون هــذه العبــاءة الرمزيــة �ف
يــة، والــذي  مــة وقا�ئ ــرة ذات ق�ي ــ�ف �مــراء كب�ي ــ�ي املزيــن ب�فمــط ع�ي لهــذه املشــاهد. كان لديــه اه�تمــام خــاص بهــذا الــرداء الصو�ف
ــ�ي  ًمــا �ف ــال مــن التقاليــد اليهوديــة األمازيغيــة. كان هــذا الــزي، منــذ بدايــة القــرن العشــرين، �اضــًرا دا�ئ يرتديــه عموًمــا ر�ج

نــوب. ــره بال�ج مكتبــه بالربــاط لتذك�ي

3.30
أخنيف ]عباءة[

ل القرن العشرين املغرب، أوا�ئ
صوف

موعة ميشال سو دياي م�ج

3.31
ان دياي تيوفيل �ج

اد، �وال�ي 1928-1931 دراسة الس�ج
واش �ج

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.1

اد زخارف س�ج
ــا ببنيــة الديكــور وتناغــم  ات قبيلــة آيــت واوزگيــت، �يــث كان مه�تًم ــان ديــاي عــدة نمــاذحج مــن منســو�ج رســم تيوفيــل �ج
اصــة بأســلوب آرت ديكــو. ماتــه ال�ف لــق أنمــاط زخرفيــة ملنشــوراته، وت�م�ي األلــوان. ثــم اســ�تمد اإللهــام مــن هــذه الرســومات ل�ف



3.32
ان دياي تيوفيل �ج

ر« »دعوة إل� األطلس الكب�ي
L’Afrique du Nord illustrée، عام 1923    

موعة ميشال سو دياي م�ج

3.33
ان دياي تيوفيل �ج

مة ]ظهر[، �وال�ي عام 1932 ار ت�ت خ�ي ه[ / ت�ج �ي مراكش ]و�ج السعديون �ف
ر أسود ]ظهر[ ه[ / ��ج واش ]و�ج �ج

موعة خاصة م�ج

3.34
هاز مزواة قديم، �وال�ي عام 1920 �ج

معدن
M35 ،غرافية والغابات - فرنسا موعة املعهد الوط�فىي للمعلومات ال�ج م�ج

أدوات الطبوغرافيا 
ان دياي ومعاصروه. القطعة املعروضة هي أداة قياس طبوغرافية استخدمها تيوفيل �ج

ســتخدم مقيــاس تومــاس  ــاه؛ و�يُ لة، وهــي رمــز لعبقريــة العــامل، بالرؤيــة األفقيــة وت�ديــد االت�ج ت�ــمح البوصلــة الســا�ئ
�ف األفقــي  ــ�ي املســتوي�ي هــاز قيــاس الزوايــا يقيــس الزوايــا �ف ــ�ي املســتوى األفقــي؛ �ج للتســوية بامتــداد ثابــت ل�ســاب الزوايــا �ف

والعمــودي وي�ــمح بت�قيــق التثليــث.

3.35
ان دياي تيوفيل �ج

عل� شرفات تارودانت، �وال�ي عام 1937
واش �ج

�ف رو موعة كريست�ي م�ج

3.36
ان دياي تيوفيل �ج

شرفات تارودانت، 1937
واش �ج

موعة خاصة م�ج



4. رسام توضيحي

ــ�ي  ــ�ي منشــوراته ودروســه �ف ــم، عــن معرفتــه العلميــة �ف ـم بالتعل�ي ــان ديــاي، امللــّم بالرســم الف�فــىي وامله�ـت يــروي تيوفيــل �ج
ــا يأخــذ �ريــات  ــر الصــور، وأ�يا�فً ــ�ف بي�فمــا يمثــل املشــهد املســتهدف. يقــوم بتأط�ي ا لفضــاء مع�ي الربــاط. يصــف واقًعــا هندســ�يً
ــ�ي  ًعــا ومهــارة فنيــة �ف ا را�ئ ظهــر ديــاي �ًســا رســوم�يً ــر ديناميكيــة. �يُ هــة نظــر أك�ش ــ�ي التعامــل مــع الهوامــش، إلعطــاء و�ج �ف

. ــر علــ� القــارىئ �ف التأث�ي ــل ت�ســ�ي ــات مــن أ�ج ميــع مرا�ــل إنتــاحج الكتــب وامل�ج �ج

ديزيريه سيك
�ي املغرب، �وال�ي عام 1920 سيارة �ف

صورة مرقمنة
موعة دار امل�فوظات اإلدارية لأللب العليا، 2783 م�ج

4.1
رو مارسيل غ�ي

» البدلة »
طوط امللكية املغربية، �وال�ي عام 1950 ال�ف

ملصق
مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2014.12.12

4.2
�ي مكتبه بالرباط ، �وال�ي عام 1940 ان دياي �ف تيوفيل �ج

صورة مرقمنة
موعة ميشال سو دياي م�ج

4.3
رو مارسيل غ�ي

»الصناعة التقليدية«
طوط امللكية املغربية، �وال�ي 1950-1960 ال�ف

ملصق
مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2014.12.13

4.4
ان دياي تيوفيل �ج

ر، زا�ئ مسيلة ال�ضنة، ال�ج
واش �ج



مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.43

ذابة  ط �ج خرا�ئ
ــط للبلــد تشــبه مســارات الر�ــات، �يــث تتخلــل الطــرق تمثيــات للمواقــع املبنيــة أو الطبيعيــة  مــن خــال رســم خرا�ئ
ــا مــن خــال مــدن/ م�طــات، وصــور/ أدوات  ديــًدا ومزدو�جً ا �ج ــا ســيا��يً ــان ديــاي نموذ�جً ــرح تيوفيــل �ج املهمــة، يق�ت

الكتشــاف املغــرب بالســيارة.

4.5
ان دياي تيوفيل �ج

»قصبة دادس«
L’Illustration، عام 1929
موعة ميشال سو دياي م�ج

4.6
ان دياي راس، رسوم توضي�ية لثيوفيل �ج ري ت�ي ه�ف

القصبات األمازيغية باألطلس و الوا�ات
نوب املغرب مة ل�ج األبنية العظ�ي

 باريس: Skylines فرنسا ، 1938
وريل ، 720  موعة مؤسسة �ديقة ما�ج م�ج

4.7
ر مارك دي مازي�ي
�ي مراكش نزهة �ف

باريس: منشورات Horizons de France، عام 1937
916.46MAZ ،وريل ق ما�ج موعة مؤسسة �دا�ئ م�ج

4.8
ان دياي رتومي سانت أندريه، غاف لتيوفيل �ج ، رسوم توضي�ية لب�ي ان لوي ميحج �ج

املغرب
�ف أرتو، 1952 ام�ي غرونوبل: بن�ج

DRE 916.46 ،وريل ق ما�ج موعة مؤسسة �دا�ئ م�ج

4.9
ان دياي رن، رسوم توضي�ية لتيوفيل �ج �ف الف�ي �ي �ج

وانية الساعات األر�ج
الرباط : ف. مونشو، بدون تاريخ.

وريل، 00285 ق ما�ج موعة مؤسسة �دا�ئ م�ج



4.10
ان دياي ما، تيوفيل �ج السيد بن ه�ي

، العدد 13، يناير 1958 ل�ج رف �ي لل�ت هاز االتصال واملعلومات لات�اد امللك�ي املغر�ج Maroc-Ski: �ج
OC1061 ،مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

4.11
ان دياي راي، تيوفيل �ج م�ي ري س�ي ه�ف

، يناير 1943 ل�ج رف بال وال�ت لة الرابطة املغربية لتسلق ال�ج La Montagne marocaine، م�ج
C4563 ،مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

بلية ه توبقال الوط�فىي والرياضات ال�ج رف من�ت
بال املغربية« لعام 1938 كانت تهدف إل� تطوير استخدامات  �ي ال�ج �ي »دليل التسلق �ف ط دياي وإشارات الطرق �ف خرا�ئ
ــ�ي  بــال األلــب. عمــل ديــاي علــ� إنشــاء نــادي التســلق �ف ــ�ي �ج ــىي روحج لهــا نــادي التســلق الفرن�ــىي �ف ــ�ي املغــرب ال�ت بــال �ف ال�ج
ــ�ي أوكايمــدن. يهــدف هــذا  لــ�ج �ف رف ــع ال�ت بليــة ومنت�ج ــىئ وتطويــر الرياضــات ال�ج الــدار البيضــاء والربــاط وأصــّر علــ� بنــاء ما�ج
ــ�ف األنشــطة البشــرية  هــات الوطنيــة األمريكيــة، إلــ� التوفيــق ب�ي رف ، الــذي ُ�مــم عــام 1942 علــ� نمــوذحج املن�ت ه الوط�فــىي ــرف املن�ت

ــرام املســا�ة الطبيعيــة. وا��ت

4.12
ان دياي تيوفيل �ج

نموذحج كتاب، بعد عام 1940
ر واش و��ج �ج

Collection privéeموعة ميشيل كوريار م�ج

4.13
ان دياي تيوفيل �ج

�ف بمراكش، �وال�ي عام 1930 مقابر ملوك السعدي�ي
نقش

موعة خاصة م�ج

4.14
ان دياي تيوفيل �ج

، �وال�ي عام 1938 �ف مقابر السعدي�ي
لو�ة طباعة

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.56



4.15
ان دياي تيوفيل �ج

�ف بفاس، �وال�ي عام 1938 مدرسة السعدي�ي
لو�ة طباعة

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.57

4.16
ان دياي تيوفيل �ج

ان دياي، �وال�ي عام 1935 توقيع تيوفيل �ج
�ديد زهر )رصاص(

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.45

4.17
ان دياي تيوفيل �ج

�ي أمازيغية، �وال�ي عام 1935 توقيع بعناصر من زخارف زرا�ج
�ديد زهر )رصاص(

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.46

4.18
ان دياي تيوفيل �ج

بوابة الرباط، �وال�ي عام 1935
�ديد زهر )رصاص(

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.49.49

4.19
ان دياي تيوفيل �ج

»البطل«، �وال�ي عام 1950

ر مدرسىي دف�ت
موعة ميشال سو دياي م�ج

4.20
ان دياي تيوفيل �ج

ان«، �وال�ي عام 1950 مل »َه�جَّ راكب �ج

ر مدرسىي دف�ت
موعة ميشال سو دياي م�ج



4.21
ان دياي تيوفيل �ج

�ي املغرب، �وال�ي عام 1935 بل�ي �ف منظر �ج
قلم 

موعة خاصة م�ج

4.22
ان دياي تيوفيل �ج

�ي ميناء الدار البيضاء، 1934 ز األمواحج �ف �ا�ج
ر وغسل ��ج

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.41

رصيف ميناء الدار البيضاء 
ــان ديــاي يه�تــم باملشــاهد ال�ضريــة والصناعيــة مثــل تطويــر مينــاء الدار البيضاء أو الســدود.  ــ�ي ورســام، كان تيوفيــل �ج غرا�ف ك�ج
ــ�ف صــورة املغــرب التقليــدي وصــورة  يــة للبــاد. وهكــذا كان يوفــق ب�ي ــر هــذه املناظــر شــهود التصنيــع أو الكهربــة التدري�ج عت�ج �تُ

ــ�ف 1940 و1950. املغــرب ال�ديــث ب�ي

4.23
ان دياي تيوفيل �ج

نوبية، بعد عام 1940 خريطة املغرب والبوابة ال�ج
ية واش وألوان املا�ئ �ج

Collection privéeموعة دومينيك دياي م�ج

4.24
ان دياي تيوفيل �ج

قصبة، 1927
ية واش وألوان ما�ئ �ج

مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2019.8.42

4.25
�ي مكتبه، �وال�ي عام 1935 ان دياي �ف تيوفيل �ج

صورة مرقمنة
موعة ميشال سو دياي م�ج



4.26
ان غوتاند ري بونسو، �ج إيفاريست ليفي بروفنسال، ه�ف

�ي واقتصادي غرا�ف املغرب. أطلس تاريخي و�ج
منشور Paris : Horizons de France، عام 1935

D369 ،مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية

4.27
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»مغرب اليوم«

Maroc، العدد 23، ربع السنة األول 1959
C4568 ،مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية
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باريس ، كورتوا للنشر
مرسيليا، مت�ف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية، 2001.4.23
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واش �ج

موعة خاصة م�ج
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