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 :الملخص

يتميز الخط العربي بتشكالت فنية متعددة تتطلب ثقافية نقدية وتذوقيه للوصول إلى جمالياته التعبيرية، وما يتضمنه من قيم 

. حيث عاصرالفن السعودي المفنية ومضامين فكرية وثقافية، وعلى وجه الخصوص اإلبداع التشكيلي للحركة الحروفية في 

هذا الفن من الوصول لمضامين هذا الفن، لما يتطلب ذلك من تحليل نقدي منظم. وعليه هدفت  لم يتمكن عدد كبير من متلقين

سس التحليل أ ، وتحديدالقيم الجمالية للخط العربي كعنصر تشكيلي في الفن السعودي المعاصرالدراسة الحالية إلى ابراز 

منهج الوصفي اتبعت الدراسة اللية للخط العربي. حيث النقدي لقراءة الناقد فرانك سيبلي؛ لتحليل القيم الجمالية والتشكي

 الكشف عن دور الفنان السعودي، وجماليات الخط العربي وما يحمله من قيم فنية وجمالية وتشكيلية لدراسة ؛التحليلي

 لفنية.اقراءة الفيلسوف فرانك نويل سيبلي في تحليل األعمال من خالل تطبيق  المعاصر في إبراز جمالية الخط العربي

الية دراسة القيم الجملالتشكيلين المعاصرين في المملكة  الفنانينأعمال من مختاره لعينة قصدية  واستخدمت الدراسة

راز ساهم الفنان السعودي المعاصر في إب وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها، للحرف العربي في أعمالهم.والتشكيلية 

ما بين  تعدد األساليب الحروفية وتنوعها لدى الفنانين السعوديين، وقاته التشكيلية والجماليةعالوالقيم الجمالية للخط العربي 

الستفادة من ا، إمكانية األسلوب الكتابي الخالص وبين المدمج باألشكال واأللوان مع التقارب الكبير في األساليب التقنية

 التشكيلية السعودية المعاصرة. قراءة الفيلسوف فرانك نويل سيبلي في تحليل األعمال الفنية

 تشكيلي، نقد وتذوق فني، الحروفية، فن معاصر.تربية فنية، فن المفتاحية: الكلمات 
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The aesthetic values of Arabic calligraphy in the works of contemporary Saudi artists 

according to the reading of Frank Sibley 

 

Abstract: 

Arabic calligraphy is characterized by multiple artistic formations that require cultural criticism 

and taste to reach its expressive aesthetics, and what it contains of artistic values, and in particular 

creativity of the calligraphy movement in contemporary Saudi art. A large number of recipients of 

this art have not been able to access the contents of this art. Accordingly, the current study aimed 

to highlight the aesthetic values of Arabic calligraphy as a formative element in contemporary 

Saudi art, and to identify the foundations of critical analysis for reading critic Frank Sibley to 

analyze the aesthetic values of Arabic calligraphy. The study followed the descriptive analytical 

approach. To study the aesthetics of Arabic calligraphy and its artistic, and the aesthetics of Arabic 

calligraphy through the application of the reading of the philosopher Sibley. The study used an 

intentional sample of artist's work in the Kingdom to study the aesthetic values of the calligraphy. 

The study reached a number of results, including, the contemporary Saudi artist contributed to 

aesthetic values of Arabic calligraphy and aesthetic relations, and the multiplicity and diversity of 

letteristic styles and among between the pure written style  combined with shapes and colors with 

great convergence in technical methods. 

Keywords: Art education, Fine art, Criticism and artistic appreciation, Literalism, Contemporary 

art. 

 المقدمة:. 1

يُعد الجمال صفة أساسية في مختلف مجاالت الحياة، فهو عنصر فعال يؤثر في نفس الفرد، ومن خالله يتولد الشعور بالمتعة      

ستمد قيمة الذي ي ويتشكل الجمال في الفنون من خالل العناصر التشكيلة المكونة لها ومن هذه العناصر الحرف العربي؛والسعادة. 

ن أن نسميه الخط ما يمك الحكم فاكتسبوصافيات  ،ومأثور القول ،كيانه الجمالي من تلك القدسية التي أحاطت بآيات الذكر الحكيمو

عبد المنطق الجمالي )بالنص المكتوب  تجليات جمالية اثرت وما تحمله من المعانيحروفه  فشكلت المبنى،جالل المعنى وجمال 

ة ال حدود على عبقرية فذ النطوائهاومعطيات الفنية تلهم الفنانين في إبداعاتهم،  غنية بجماليات . فالحروف العربية(1026 هللا،

 الحروف في العديد من االعمال الفنية عبر التاريخ وصولنا لوقتنا الحاضر. تحيث استخدم .الشكل، ولها من حيث المضمون
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إلى ما بعد األلفية يشهد مجال الفن السعودي المعاصر تغيراا واضحاا السيما  ومع التحول الفكري والفني المعاصر وصوالا       

السعودية  ةالمملكة العربي بظهور العديد من المفاهيم الغير تقليدية في الموضوع واألسلوب واألدوات. ومع تزايد الحراك الفني في

مثل مفهوم تعدد من الفنانين السعوديين بأعمال ذات  تألق واالندماج الحضاري بين شعوب وثقافات العالم. ،في األلفية الجديدة

تهم الفنية ، موظفين ثقافوالتصوير الضوئي والتجهيز في الفراغ العرب الحرف وظف بهاتعتمد  فنيةأعمال مبدعين ، المعاصرة

 .(1022)السنان،فاهيم الفكر الجمالي في الحضارة اإلسالمية المتأصلة في عقيدتهم ولغتهم في نماذج فنية مثلت م

ومن الجدير بالذكر أن لهذا النوع من االبداع التشكيلي يتطلب ثقافية نقدية وتذوقيه للوصول إلى جمالياته التعبيرية وما تتضمنه 

المعاصرة تحتاج الى فهم للرموز التشكيلية  في قوله إن األعمال( 1006الثقفي ) من مضامين فكرية وثقافية وهذا ما أكده

ن التحليل النقدي وما له مدور  . وهذا يؤكدوالمضامين المتصفة بها، بغية الوصول إلى معرفة اسرارها، ومن ثم تذوقها وتقديرها

لنقدية تساهم لية واالتحليولذلك فإن الدراسات دور فعال في إيصال مضامين االعمال الفنية للمتلقين على اختالف مستوياتهم الفنية، 

 لمجتمع.  تطور الذائقة الفنية لو الفنية في إثراء الثقافة

في  وجود نقص تينالحظت الباحث البحث واالطالع على العديد من األبحاث العربية في مجال التحليل النقدي،ومن خالل      

راتيجية العلمية لتطبيقها باإلضافة لعدم وجود استاالستناد الى القراءات النقدية المعاصرة في تحليل األعمال الفنية ومعرفة األسس 

ين في االستفادة من القراءات النقدية للفالسفة المعاصره الدراسة هتم هذتلذلك  .معينه تناسب تحليل مختلف األعمال التصويرية

اد الى قراءة وذلك باالستنبطريقة جديدة وتطبيقها من قبل المتخصص في مجال النقد والتذوق الفني على مختلف األعمال الفنية 

نصر في الفن عكلحرف العربي ل الجمالية والتشكيلية تالوصول للمقومالى إ سعت الدراسةكما . الفيلسوف فرانك نويل سيبلي

 .التشكيلي السعودي المعاصر

 وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: 

 وفق قراءة فرانك سيبلي؟ المعاصرين السعوديين الفنانين أعمال في العربي للخط الجمالية القيمما  -

 الفرعية:  ويتفرع من السؤال الرئيسي عدد من األسئلة

 ما القيم الجمالية للخط العربي كعنصر تشكيلي لدى الفنان السعودي المعاصر؟  -2 

 ما أسس التحليل النقدي قراءة الناقد فرانك سيبلي؟ -1

  والتشكيلية؟    الجمالية القيم إلبراز الفنان السعودي المعاصر أعمال على سيبلي فرانك قراءة تطبيق إمكانية ما -3

 الدراسة: أهداف .1.1

 تهدف الدراسة إلى:   

 دراسة القيم الجمالية للخط العربي كعنصر تشكيلي في الفن السعودي المعاصر. -2

 .فرانك سيبليأسس التحليل النقدي قراءة الناقد  تحديد - 1

 .االستفادة من قراءة الفيلسوف فرانك نويل سيبلي في تحليل األعمال الفنيةابراز القيم الجمالية والتشكيلية للخط العربي ب-3
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 أهمية الدراسة: . 2.1

 اوالً: األهمية النظرية:

لعالقات ا، وايضاح الرؤية الفنيةمصدر من مصادر بكونها القيم الجمالية للخط العربي تكمن أهمية الدراسة في التعرف على 

فة الناقد فرانك وكذلك التعرف على فلس التشكيلية التي يضيفها الحرف العربي كعنصر تشكيلي في الفن السعودي المعاصر.

 سبيلي ومفهومه للتحليل النقدي الذي تبناه.

 ثانياً: األهمية التطبيقية:

 قراءة وفق اصرينالمع السعوديين الفنانين أعمال في العربي للخط الجمالية لقيما تحليلية في دراسةتكمن األهمية التطبيقية ل

  سيبلي. نويل فرنك الفيلسوف
 

 حدود الدراسة: .3.1

 .المعاصرين السعوديين الفنانين أعمال في العربي للخط الجمالية القيمالحدود الموضوعية:  -1

 .ةالمملكة العربية السعوديالمعروضة في معارض لفن السعودي المعاصر االعمال الفينه لالحدود المكانية:  -2

 .1010الى عام  1021االعمال الفني ذات التشكيالت الخطة من عام الحدود الزمنية:  -3
 

 منهج الدراسة: . 4.1

لكشف ا خالل دراسة جماليات الخط العربي وما يحمله من قيم فنية وجمالية وتشكيلية من .اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

دور الفنان السعودي المعاصر في إبراز جمالية الخط العربي. واالستفادة من قراءة الفيلسوف فرانك نويل سيبلي في تحليل  عن

تحليل نماذج من االعمال الفنية التشكيلية السعودية في االتجاه الحروفي وفق قراءة و األعمال الفنية التشكيلية السعودية المعاصرة.

 نويل سيبلي.نقدية للفيلسوف فرانك 
 

 :دراسةمجتمع ال .5.1

 .رين في المملكة العربية السعوديةالتشكيلين المعاص للفنانينفي األعمال الفنية  دراسةيتمثل مجتمع ال   
 

 :دراسةعينة ال. 6.1

 دراسةل التشكيلين المعاصرين في المملكة العربية السعودية الفنانينأعمال من مختاره لعينة قصدية  ت الدراسةاستخدم       

  .القيم الجمالية والتشكيلية للحروفية العربية

 أسباب اختيار العينة:

  تشكيالت فنية تبرز القيم الجمالية في االعمال الفنيةوجود. 

  سهولة الوصول على عينة الدراسة وتوفرها في الشبكة العنكبوتية وإتاحة استخدامها وفق شروط الحقوق الملكية

 الفكرية.

  لتحقيق هدف الدراسة. موضوعاتها التعبيرية وتنوعوضوح العناصر التشكيلة 
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 :دراسةمصطلحات ال. 7.1

(Value القيم ) -   

هي المعيار الذي يقيس به اإلنسان ما يصادفه من أشياء، ويزن به حقيقته ومشاعرة ورغباته واهتماماته : اإلجرائيالتعريف  -

 (1010،6ضوء هذه األشياء ذاتها )عامر وآخرون،وحاجاته وافعاله، ولها دورها في التعبير عن تقديره للحقيقة في 

 (Aesthetic) الجمالية:  -  

القيم الجمالية هي خبرة الفنان وتجاربه وأبحاثه ونظرياته في الكشف بين العالقات الجمالية بين العناصر : اإلجرائيالتعريف  -

 فني.الفنية من خط وشكل ومساحة وملمس واللون والكتلة والفراغ وتوظيفها بشكل 

(Calligraphy)   الخط العربي -

هو فن تشكيلي له عناصره ومقوماته الخاصة به، حيث يمكن أن تتم به اللوحة كتابة وتكويناا )شكال ومضموناا(  التعريف االجرائي: -

، كما يمكن أن تكون الكتابة جزءاا من اللوحة ، التشكيلية ، أو أن تكون الحروف في لوحة ما عناصر ال تتعلق بالمضمون، أي أن 

وحة فقط ، وفي هذا المجال كما تعددت األساليب التي تناولت الخط العربي في الفن الحروف قد تكون أشكاالا وهياكل متممة لل

التشكيلي، وقديماا كان الفن العربي مقتصراا على تنويعات الخط والزخرفة، ثم بدأت تدخل الرسوم المنمنمة التي تحتوي على 

نا وحات مرافقة للقصص والمقامات، وقد خلفت لمخلوقات حية وبشرية في الكتب المختلفة، على سبيل الشرح والتوضيح، أو ل

 العصور القديمة آالفاا من اللوحات الفنية، القائمة كلياا على الكتابة والزخرفة العربية.

  (Saudi Contemporary Art)  الفن التشكيلي المعاصر -

ء من م الفنية وطرق التعبير عنها، ابتداالفن المعاصر هو شكل من أشكال التجديد والتحديث الشامل للمفاهي التعريف االجرائي: 

نظرة الفنان للمجتمع والفن، ونظرة المجتمع للفن أيضاا، كردة فعل نتجت عن التطور الذي أنشأته الثورة الصناعية، فكان ال بد 

 .وأنماط من نظمللفن من نقلة نوعية، فالفن المعاصر هو ما يمكن تسميته بفن اليوم، أي أنه آخر ما توصلت له المدارس الفنية 

 الدراسات السابقة:. 2

 ( 2012دراسة بعنوان " الحروفية ما بين الخط العربي والتشكيل" )سليماني وآخرون، -

حيث تناول الباحث في هذه الدراسة دراسة الحرف العربي أحد العناصر الغنية باإلمكانيات التشكيلية التي يمكن توظيفها من خالل 

في  حيث تناول الباحثالمدرسة الحروفية وذلك بهدف ابتكار أعمال فنية معاصرة معتمدة على العالقات بين الحروف العربية 

ة علمية تساعد على إخراج نماذج تصميمية تشكيلية جديدة من الحرف العربي في مجال إعداد هذه الدراسة وضع خطة ابتكاري

برامج الكمبيوتر الفنية التي تخدم تخصصات عديدة فنية تصميمية للوصول ألشكال مبتكرة من الخط العربي من خالل الكتابة أو 

  .التشكيل الفني الحر للخط

 ( 2020ي تدريس مهارات الخط العربي " )العويضي ،دراسة بعنوان " استخدام التقنية ف -

تناولت الدراسة شرح النظرية الجمالية للخط العربي في الفن اإلسالمي، وذلك من خالل اكتشاف اآلراء الجمالية للخط العربي 

 الجمالية في الخط العربي؟ في الفكر اإلسالمي والتعرف على العالقات الجمالية لتشكيالت الخط العربي وماهي األراء
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وماهي اشكال الخط العربي؟ كيف يعد الهط العربي جزاء من الثقافة اإلسالمية؟ كما تناولت أنواع الخط العربي وكيف يختلف  

 الخط العربي من دوله لدوله. وكيف تؤثر ثقافات الشعوب على الخط من حيث أن لكل بلد خصائصه المميزة.

تصميمات طباعة رقمية من القيم الجمالية للفن التشكيلي السعودي وتوظيفها في تصميم األزياء  دراسة بعنوان " استلهام -

 (2019على نموذج القياس )الغامدي ،

تناولت الدراسة دراسة ألهم المؤثرات والمنطلقات اإلبداعية التي أستلهم منها الفنان التشكيلي السعودي القيم الجمالية والفنية في 

لية مع إمكانية دمج التكنلوجيا الحديثة واالستفادة منها كوسيط تقني في استلهام تصميمات طباعية حديثة تتسم بالجمال أعماله التشكي

وتحقق األصالة. باإلضافة الى تحليل لنماذج من أعمال الفنانين السعوديين والتي تتناسب مع مجال الطباعة الرقمية على األزياء 

 حديثة لعمل تصميمات مستوحاة من الفن التشكيلي السعودي.والعمل على إيجاد مداخل فنية 

  (2020دراسة بعنوان "استحداث استراتيجية جديدة للقراءة البصرية لألعمال التصويرية")عفيف،

يتناول الباحث في هذه استحداث استراتيجية جديدة لقراءة األعمال التصويرية، وكيفية تطبيقها من قبل المتخصص في مجال 

في مختلف األعمال التصويرية ويهدف البحث الى التأكيد على أهمية القراءة البصرية وتفعيل دورها في التذوق والنقد الفنون 

الفني لدى المتخصصين وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي لمجموعة من االعمال التصويرية تثري مجال الفن بصفه 

الثابتة والمتحركة واجراء استبيان مفتوح قبلي وبعدي لقياس مدى فعالية عامه والتصوير خاصة لمجموعه من االعمال 

 االستراتيجية في قراءاه األعمال التصويرية.

 التعقيب على الدراسات السابقة: -

ي لالحالي، في توضيح مكانة الخط العربي بين الفنون المختلفة. والدور الفني والجما دراسةالدراسات السابقة مع موضوع ال اتفقت

للخط العربي في التنوع والثراء في المتغيرات الشكلية. ودراسة اهمية الكشف عن القيم الجمالية للخط العربي والتي تميزه عن 

والتعرف على تصنيفات الكتابات النقدية في الصحف  كل خطوط العالم، والعودة اليها من خالل الطرق التقليدية، كمنطلق ابداعي.

السعودية. والتعرف على اهم نظريات النقد الفني وانواعه وخطواته ومفاهيمه المعاصرة وبالتالي وضع معيار لتحليل عينه من 

في الفنون التشكيلية.  الناقد مقاالت النقد الفني للتعرف على التوجهات النقدية الحديثة والطرق المعاصرة في النقد الفني التي يتبعها

 في االستفادة من آليات قراءة الصورة في الفنون التشكيلية وفوائدها ومستوياتها. هالحالي دراسةوتفيد ال

 

 اإلطار النظري:. 3

 المحور األول: مميزات الخط العربي كعنصر جمالي 

 مما شكيالا وتنوعاا ت مستمراا  اتطوريث تواكب ظهوره حتصاله باللغة والتواصل ال، تاريخي ومعاصر يعتبر الخط العربي فناا      

لية الجما على الخصوصيةلم يؤثر إال أن هذا  في بادئ االمر وظيفياسبب ظهوره كونه  وبالرغم منخلق له جانبا جماليا مهماا، 

عدد كبير من أتصل ب متنوعاا  جمالياا  ، مما سمح ألن يتخذ له منهجاا وجمالية مكثفةالتي جعلته يحمل قيما تعبيرية التي يتميز بها و

 ،والزخارف وفن الكتابالعمارة الفنون األخرى منها 
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مالهم في إخراج أع نيات مدروسةوتقفنجد اليوم الكثير من الخطاطين يكتبون لوحات خطية لذاتها محتكمين إلى قواعد صارمة  

احات ابداعية مهمة جعلت الكثير يحاول الدخول بالخط مع وجود تجديد مستمر لدى الخطاطين على مستوى العالم مما خلق مس

جد ن ومن هذا المنطلق .الخط كأفق جمالي يمكن العمل عليه في منظومة الفكر المعاصر اليوم وإظهار فنالعربي مجال التشكيل، 

اا في العالم بشكل نتشاراا كبيرالذي القى االذي يمثل التشكيل التعبيري للخط العربي أن الفنان السعودي أبدع في االتجاه الحروفي 

 .(1022)سليماني ، عام والعالم العربي بشكل خاص

 التجويد في تأهمي يوازيإن الخط الجميل بقوله  ( في كتابه )جمالية الفن العربي(2121ويؤكد على ذلك عفيف البهنسي )      

الكلمة بالعقيدة اإلسالمية، على أن الحرف العربي مرتبط بالقرآن الكريم، وأخذ مكانه كفن رفيع مرتبط مباشرة بالثقافة العربية، و

 : من أهمها صفات جمالية تميز الحرف العربيالعضوية، كما أكد على وجود العربية ذات الصفة 

 ، وتتمشى على أي صورة كتابية، واليأنها تقبل أن تتشكل بأي شكل هندس. الحروف العربية عن الحروف األجنبية جميعاا ب2

 ى جوهرها تغير، ومن هنا يأتي الحسن والجمال للحروف العربية، بعكس اللغات األخرى فإنها جامدة لها شكل واحد.يطرأ عل

العربي بطبيعته  الحرفحيث أن وذلك لقابليته لالتصال بعضه ببعض سواء أكان مكتوبا أو مطبوعا  في التشكيل . اإليجاز الشديد1

 .اختزالي

وتمتـاز الـحـروف العربية بالطواعية والمرونة الدائمة باإلضافة إلى ما فيها من اختالف  ستطالةواال لالمتداد. قابليـة الحـرف 3 

 الوصل والفصل.

 واستقامة ترتيبها وتوازيها وحسن انتظامها. . تنوع األشكال للحرف الواحد4 

نان الخطاط على اختيار شكل الحرف الذي . يتميز بجمال ورشاقة حروف الهجاء العربي وتباين أشكاله وتعددها مما يساعد الف5

 .(2121)بهنسي ، التعبيري المرد منه يناسبه عند الكتابة حسب المقام

الجمال الفني في الخط العربي يكمن في درجة اإلتقان واإلجادة، التي تمثل درجة الكمال، وتكمن في التناغم الموسيقى ف        

كرارها، واتصالها وتطابقها وتشابهها وحركاتها واتجاهاتها، كما يكمن في رقة أشكال الخفي، الذي ينبعث من إيقاع الحروف في ت

الحروف لتناسب أجزائها. وللبحث في جمالية الحرف العربي، البد من التميز بين النص الخطي اإلبداعي، كنز من كنوز الجمال، 

على التعبير الروحي ألصيل، فاحتل مكانة المرموق بوصفه  ولفت به له أنظار، لما يتمتع به من أسرار وجاذبية، والقدرة العالية

عنصر تزيين زخرفي في العمارة، وصناعة النسيج، والمنمنمات، وليس الخط بالنسبة للعرب مجرد فن شريف فحسب، بل انه 

 .(1000، كذلك رديف الفنون التشكيلية األخرى، وجزء متماسك معها في كثير من الرهافة والذوق الفني العالي )حمودة

 مميزات الخط العربي كعنصر )تشكيلي( -

تعددت األبحـاث الـتي تناولت المقومات التشكيلية للخط العربي فخلصوا الـي مجموعة من المقومات التشكيلية والتي يمكن       

 :منها االستعانة بها في مجال الفنون التشكيلية

 م( فتعطينا اإلحساس بالعظمة والشموخ.  -ل  -ا حـرف )أ وهـي قابلية االمتداد الـي اعلي ويتميز بهـ المد: -
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 وهو بسط اجزاء الحروف افقيا مثل الياء والسين والصاد. البسط: -

 وهو جعل الحروف على هيئة نصف دائرة وهـي مـن أهـم خصائص الخط اللين وشدة االستدارة تسمي ترطيب.  التدوير: -

وهـي قابليـة الحـروف لالزدياد في حجمها وطولها وتأخذ شكل االستدارة والتقوس واالنحناء كبيرة  :أو االستطالة المطاطية - 

 جسم الحرف اي فرد الحرف او جزء منه، كما في نموذج الخط الديواني الجلي السابق مثال حرف السين. 

  .وهـي قابلية االنكماش في الحجم او جمع األجـزاء بعضها لبعض الضغط: -

وهـي قابليـة الحـروف ان تكتـب في هيئـة أشـكال هندسية كـالمر والمستطيل يظهر في امثلة الخط الكوفي )شحات  زويـة:الت -

،1024). 

 المحور الثاني: الفن التشكيلي السعودي المعاصر:

واتساعا ضمن مساحات الفنون التعبيرية والبصرية، وهو المجال  ،يتميز الفن التشكيلي السعودي بأنه المساحة األكثر نموا      

بشكل ملحوظ في نهاية خمسينات وبداية ستينات القرن  فيما ذكرة الرصيص بدأ الفن التشكيليحيث  . األكثر التصاقا بالحداثة

عدد من  التربية الفنية وتم استقطابالماضي في المملكة العربية السعودية بعد أن أدرج الفن ضمن المناهج الدراسية وافتتح معهد 

 ،ضويكالفنان التشكيلي الراحل عبدالحليم ر ،الفنانين العرب إلى المملكة كما بدأ االبتعاث الخارجي للفنانين السعوديين آن ذاك

التشكيلي علي  فنانوال ،والفنان التشكيلي ضياء عزيز ،والفنان التشكيلي الراحل محمد السليم ،والفنان التشكيلي محمد الصقعبي

والذين كانوا أساس بداية الفن التشكيلي والمعارض التشكيلية في المملكة  ،الرزيزا وغيرهم من رواد الحركة التشكيلية في المملكة

أصبحوا أساتذة للفن في معهد التربية الفنية والمدارس وغيرها، وبدأت المعارض تتنقل كما  .وخارجها بدعم ملحوظ من الحكومة

  .(1001 (المملكة وأسست جمعيات وجماعات وصاالت للفنون لتكون محطات دعم وجذب للفنانين التشكيليينبين مدن 

إن األعمال التي تميز فيها الفنانين السعوديين بعيدا عن النسخ والمحاكاة من المدارس الغربية كانت في مجال الخط العربي،      

الحداثة والخط العربي بشكل يتماشى مع فكر المدارس األجنبية الحديثة )السنان، الفنانين المعاصرين جمعوا بين حيث أن عدد من 

1012). 

لقد شهدت الكتابة العربية على مر عصورها أنواعاا مختلفة من األنماط، وذهـبـت بهـا سـهولتها في التشكيل إلى أن تصبح        

لى كونها أحد أنماط الزخرفة العربية والتي ازدانت بها صفحات من العناصر األساسية في اللوحة التشكيلية الحداثية، إضافة إ

المصاحف والمخطوطات وجدران المساجد والقصور وأسطح المشغوالت، وغيرها من الروائع التي تشهد لها المتاحف العالمية 

 .(1002بالجمال والذوق الرفيع )فتيني، 

 مفهوم الحروفيات: -

هربرت ريد  من أوائل الذين أطلقوا مسمى الحروفية و يعد اتجاه من اتجاهات الفن الحديث، تعرف المدرسة الحروفية بأنها        

على أنه االتجاه الفني لكثير من الفنانين الذين جعلوا الحرف منبعاا أللهماهم وموضوعاا شكلياا للوحاتهم الفنية )عبدهللا وآخرون، 

والحروفية هي الظاهرة اإلبداعية التي يستخدم فيها بعض الفنانين الحرف العربي كمفردة تشكيلية للحصول على  ،(1021

 ،قديمــة من حيث بدايات استخدام الحرف العربي كمفردة تشكيلية ؛حركة قديمة وحديثة في نفس الوقـــــت هيتكويناتهم الفنية، و
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كما عرفت  .(1022ـــــي الستينيات من هذا القرن على يد رواد الحروفية المعاصرة)محمد،حديثة إذا رصدنا ذلك التيار الذي بدأ ف

لجماعية. و اأالحروفيات في مطلع الخمسينات من خالل التجارب الفردية لمجموعة من الفنانين العرب من خالل معارضهم الفردية 

 لى عدد من العواصم العربية. إبعد ذلك انتقل 

صدور كتاب "البعد الواحد" او الفن يستلهم الحرف بمناسبة إقامة معرض البعد  عاال م يتضحلم  لحركة الحروفيةان التيار أ      

هداف الحركة وابعادها لكل من الفنان شاكر آل سعيد وجميل الحمودي وضياء أوقد تضمن الكتاب  2122الواحد في بغداد عام 

نيات من القرن العشرين الميالدي في العالم اإلسالمي، حيث عمل الفنّانون وقد ظهر في الستي .(2116مهز، آالعزاوي وغيرهم )

م( المدرسة الحروفية تختلف 1001المسلمون على تطوير لغة بصرية خاّصة بالثقافات اإلسالمية المحلّية. يقول صالح شيرزاد )

الكامل دائما، وال تعنيها القواعد الموزونة  عن مدرسة الخطّ العربي التقليدي في أّن األولى ال تبني العمل الفنّي على النصّ 

ْنعات )التقنيات( التي هي تشكيلية بحتة، فالحروف عند الحر كيلية بحّد ذاتها فيين لها قيمة تشوللحروف، وإنّما تستعمل مختلف الصِّ

 يين والحروفيين لهو اختالفدون أن تحمل بالضرورة معان لغوية. إّن هذا االختالف في الرؤية والمفهوم عند الخطّاطين التقليد

 جوهري في التعامل مع الحروف، وهو سبب كاف إلضفاء صبغة المدرسية على االتجاه الحروفي.

 األساليب الفنية واتجاهات الحروفيات:

نفعاالت واالتعددت اتجاهات اإلبداع التشكيلي ونالت الحروف والكتابات العربيـة أهمية بالغة، فعبرت عن مختلف الحاالت      

 أصدق تعبير. ولقد اتخذت حروف والكتابات العربية محورين مهمين في الفن التشكيلي.

 قائم على التشكيل بهيئة الحـرف أو الكلمـة بغض النظـر عـن المضمون اللفظي لهما.  المحور األول:-

 قائم على الربط بين الكلمة أو الجملة ومضمونها اللفظي. المحور الثاني: -

ر مثال على ذلك أعمال الفنان السعودي سالم باجنيد حيث وظف اآليات القرآنية تشكيالا، بحيث ربط بين الى كل الجمالي ونذك

والمضمون اللفظي لآليات القرآنية. ولقد عنى )باجنيد( بجمالية التشكيل والتداخل والتراكب والمبالغات في شكل وهيئة الحرف 

 .(1002أو الكلمة المستخدمة )فتيني، 

 لما تحمله من ( أنه تم استخدام الحروف والكتابات في فنوننا التشكيلية تُعد من الموضوعات المهمة1002وتشير هبة هللا )   

التي كثيراا مـا كتبـت فيهـا أقـالم النقـاد والمحللين والباحثين، بعد أن أصبحت ظاهرة او دعوة و ،أساليب تشكيلية وتعبيرية مختلفة

 على مستوى الوطن العربي، فصنف البعض األساليب الفنية للحروفين الى أربعة أنواع:  الفنانين جموعات كثيرة منالتفت حولها م

 . أعمال فنية تستخدم فيها الحروف والكلمات والعبارات العربية الكالسيكية التقليدية المقروءة.2 

 لكالسيكية التقليدية غير المقروءة.. أعمال فنية تستخدم فيها الحروف والكلمات والعبارات العربية ا1

 . أعمـال فنيـة تستخدم فيهـا الحـروف والكلمات والعبارات العربيـة الحـرة المقروءة 3

 . أعمال فنية لها دالالت لمقاطع الكلمات ولكنها غير مقروءة.4
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يم كالم هللا عز رتباط الخط العربي بالقرآن الكرتنوعت األساليب الفنيـة للحرفيين واعتبر الخط العربـي فـنـاا تشكيلياا وذلك ال       

وجل ويرجع واهتمام الفنان الخطاط المسلم بالتجويد في أنواع الخطوط المختلفة وفي أشكال حروفها النتشار اإلسالم في األقطار 

روف مـن عن بقية الحالغير عربية ومع الحاجة إلى كتابة القـران بصورة سليمة لحفظه، فبدأ في تطوير شكل كل حرف ليميزه 

خـالل بعض المقومات التشكيلية في الحروف مثـل المـد والبسط والتدوير والتناسب إلى غير ذلك من المقومات والخصائص 

التشكيلية. كان  الخط العربي في جميع مراحله التطورية  يسعى لتشكيل الجمال حتى انتهى إلى  لفنانين المعاصرين  فأكسبوه  

تكن من قبل ونقلوه من صور جمالية خطيه إلى صور جمالية تشكيلية جعلوا منه في ذاته لوحة فنية او وعاء صورا جديدة لم 

منحوتا او أداة مشكلة تشكيالا  فنياا جمالياا ، حيث أصبحت ظاهرة فنية تشكيلية جديدة ، تعتمد عليه اعتماداا مطلق كأداة او كمفرده 

تمع العربي في المجاالت اإلبداعية التشكيلية في المج فلتقليدية ، علماا ان استخدام الحرتشكيلية بدال من العناصر و المفردات ا

السعودي و العالم العربي  واإلسالمي لم يأخذ يوما صفه هامشية ، حيث تشرف الحرف العربي بتكوينه آليات هللا و باالحاديث 

 .(1006)عبدهللا،  تطوريالشريفة ، كما كان الضمير لالمه اإلسالمية ووجها الحضاري وال

 :االتجاه الحروفي وعالقته بالمضمون الكتابي في اعمال الفنان التشكيلي

االتجاه الحروفي يقوم على توظيف الحرف العربي كمفردة تشكيلية لتحقيق منجز بصري ويرتبط بالمضمون الكتابي، ضمن        

يعتبر الحرف العربي أحد أهم المظاهر البارزة والرئيسية للحضارة تعاليم الفّن الحديث من خالل الجمع بين األصالة والحداثة. 

رها لنش والوسيلة األساسيةدوافعها  وكان أهموحتى يومنا هذا وتطور الحرف العربي مع تطورها  اإلسالمية منذ سيرتها األولى

، وأقترن تعبيريةوال ومزاياه التشكيليةالوقت عومل الحرف العربي باعتباره عمل فني قائم بذاته، له خصائصه  وفي نفسوتعميقها 

بنزول كتاب هللا تعالى على رسوله صلى هللا عليه وسلم بلغة عربية مما الحرف العربي بخلفية دينية مقدسة، حيث شرف العرب 

جعل الحرف العربي يرتقي لمنزلة مقدسة كبرى أال وهي تدو ينه لكالم هللا عز وجل. الحضارة االسالمية كانت وما زالت منبع 

الزخارف اإلسالمية واستلهم من  خصب الستلهام الفنان في كل عصر وفي كل مكان ويالحظ ان الفنان الغربي اهتم بدراسة

ي ، والخط كعنصر اساسي فتشكيال الحروف العربية تصاميم فريدة، وقد اقترب من روح الفن االسالمي ومفهومه وفلسفته

التصميم، والتسطيح ذي البعدين، وجمالية اللون، كاشفا عن جوهر االشياء وصوال الى الحقيقة المطلقة، وهذا نفس هدف الفنان 

   .(1022وغايته )يونس،المسلم 

إن هذه التجارب تؤكد قدرة الحرف العربي وجعلت منه مفردة وعنصراا تشكيلياا اساسياا على التطور والتجديد والتحرر من      

وما وصلنا إليه من التطور في كثير من المدارس الفنية، ومن ضمن هذه التجارب تجربة  ،الجمود ومستفيدين من طواعيته وليونته

وفية العربية حيث تأثر كثير من الفنانين التشكيليين والخطاطين بهذه التجارب وأن هذا التأثر ال يقلل من شأن الفنان بل العكس الحر

اختلفت المناهج واألساليب وتنوع التعامل مع الحرف وتباين مفاهيم  ، كما(1021يزداد خبرة، فالفنان يؤثر ويتأثر )شاهين ،

لفنانين وثقافاتهم حيث يعتبر من الصعب تصنيف الفنانين الممثلين للتيار الحروفي اال ان االنطالق من التعامل مع الحرف بتنوع ا

 .(2116الحرف او من الكلمة والتأكيد على ما فيها من قيم شكلية ودالالت رمزية )أمهز، 

طره أالعربي التقليدي وحافظت على  يوجد محاوالت لتصنيف الحروفين تبعاا ألساليبهم حيث ان فئة تناولت مفهوم الخط       

العامة أمثال محمد الصكار وعبد الغني العاني، والفئة األخرى اهتمت في القيمة التشكيلية للحرف وأثره في عين المشاهد وهؤالء 
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اكر ال شالحروفين يسعون الى ادخال الحرف في السياق العام للوحة ليصبح جزا من العمل الفني وتظهر بأرز في اعمال الفنان 

سعيد ومنى السعودي. وقد يبقى النص مقروء ويحتفظ بدالالته اللغوية وهنا يختار الفنان نصوصاا أدبية وينقلها الى اللوحة كما في 

اعمال الفنان ايتيل التي تحمل قيماا بصرية داخل الفضاء التصويري فالشكل والمعنى يتالزمان ويتساويان في األداء. والبعض 

ة ولكن غير " جود باللوحنين لم يهتم اال باألثر البصري للكتابة غير مبال بداللتها اللغوية أي ان يكون ثمة نص مواالخر من الفنا

 (.2116فالكتابة تتحول الى نسيج خطي يمال اللوحة كما هي في اعمال الفنانين نجا المهداوي ويوسف احمد )أمهز، مقروء" 

العربي بشكل عام وإبراز الحرف العربي في التصوير التشكيلي بشكل جمالي على أن هناك تزايد في االهتمام بالخط     

، ما بين معارض تقام لالحتفاء بهذا الفن والتي تمثلت ،واهتمام رعايةالفنون نوع من تكون لهذا ال ، حيثاختالف اشكاله وأنواعه

العربية المتأصلة بالتشكيل الخطي لحروف اللغة ومهرجانات تهتم بإبراز الخط العربي االصيل والمعاصر بهدف نشر الثقافة 

 ،والمحافظة على االرث االسالمي. على سبيل المثال مركز االمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي بالمدينة المنورة العربية،

زيز كذلك، يسهم في تع حيث يمثل المركز منصة لدعم الخطاطين واالهتمام بهم، إلى جانب االهتمام بالتراث الحضاري والتاريخ.

مكانة الخط العربي ويقدمه للعالم. تجاوب الفنانون المعاصرون في اعمالهم الفنية مع الفنون اإلسالمية واستخدام اللغة في الفنون 

 البصرية بشكل كبير. 

الفن  يالت ضمنية فذات دالورمزية  تحمل جماليات تعبيريةوثقافية ودينية ونستخلص من ذلك أن الحروف العربية هوية        

م اللوني فكري وفني وجمالي من حيث التناغتشكيلي ذو مفهوم م توظيف الخط العربي كعنصر ت كماالتشكيلي السعودي المعاصر. 

ض عند كثير من الفنانين التشكيلين السعوديين المعاصرين ففرفي العمل الفني والحرفي فأصبح هذا الخط مركز الحركة والحياة 

 تيارا فنيا في مسار تطور الفن التشكيلي المعاصر.نفسه وأصبح 

 المبحث الثالث: القراءة النقدية للفيلسوف فرانك سيلي:

فبراير  22وتوفي في  2113فبراير  12ولد في لندن في مدينة بريطانيا في  Frank Noel Sibleyفرانك نويل سيبلي       

جامعة  األول في الفلسفة شغل منصب رئيس في الفنون الجماليات ل. هو فيلسوفاا بريطانياا عمل بشكل رئيسي في مجا2116

"البحث والتدقيق  كذلك بحثه بعنوان، و "مراجعة فلسفية بعنوان "المفاهيم الجمالية 2121أشتهر سيبلي ببحثه عام  النكستر

لي مساهماا هاماا كما يعتبر سيب التي تبنها في مفهومه التحليلي، من المفاهيم الجماليةم وكلتا الورقتين تعتبر 2124والرؤى في عام 

تم نشر أوراقه التي تم جمعها بعد وفاته، من قبل مطبعة جامعة أكسفورد في عام وقد التحليلي.  نقدفي علم الجمال في ال

 .  (Grayling and others,2010) هنهج إلى مقررات الجماليات باإلضافة لعدد من المقاالت النقدية والتقييميمك 1002

في  من أكثر القضايا أهمية وصعوبة " ثالثة( أن الفيلسوف سيبلي تناول في كتابة "المفاهيم الجمالية2212)الريضي وتذكر     

حيث اهتم بالمجال الحساسية المرتبطة بالجماليات وغير الي وغير الجمالي. التخصص: الذوق، والنقد، والتمييز بين الجم

، من خالل التمييز بين أنواع األشياء التي يقولها المرء عن األعمال الفنية مثل "أن الرواية بها عدد كبير من الشخصيات الجماليات

اهتة، يغلب عليها اللون األزرق واألخضر "، وهذه ويتعامل مع الحياة في مدينة صناعية "أو" أن اللوحة تستخدم ألواناا ب

المالحظات، على النقيض من ذلك، مثل" أن القصيدة متماسكة بإحكام "أو" تفتقر الصورة إلى التوازن أو بعض الهدوء والسكينة 
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ه يتطلب ممارسة ". حول هذه األنواع المختلفة من المالحظات، سيبلي، "سيكون من الطبيعي أن نقول إن إصدار أحكام مثل هذ

  .الذوق أو اإلدراك أو الحساسية للتمييز الجمالي أو التقدير

 فرانك نويل سبيلي: النقدي لمفهوم ال -

( أن المفهوم النقدي عند سيبلي يتمثل في قدرة الناقد المتعلقة بالمالحظة والرؤية، والحكم على األعمال 1001يذكر قزاز )      

عمال الفنية المعاصرة أن األحيث والقيم الفنية التي تحتويها، وقيمة الكتابة النقدية واتجاهات النقاد في كتاباتهم في الصحافة الفنية. 

 إدراكا حسياا، وهو يعتمد على هذا الزعم ليميز بين وتتطلبمواضيعها ليست بسيطة  ألن ،ناسليست مفهومـة من قبل كثير من ال

القيم الجمالية والقيم اإلدراكية، وبذلك يقدم دعماا ألحكام النقاد المبنية على مفاهيم جمالية. كما يفـرق سيبلي بين نوعين من 

 مالحظات النقاد في حديثهم عن األعمال الفنية:

غير الجمالية دون أي  الصفاتوتحديد رؤية  حث يمكنوالصفات الجمالية،  تستعمل للتميز بين الصفات غير الجمالية األولى 

الصفات الجمالية تتضـمن الذوق  أما، إذ توجـد كلمات مثل أحمر، ومنحني تميز هذه الصفات. الجمالية ممارسة للذوق والحساسية

 .هادئ، حيوي، متوهج، نشيط، مأساوي(مثل: )متزن،  الجمالي واإلدراك الحسي

 )حزن، مبهج، مثير( .من خالل إطالق عبارات مجازية  على العمل الفني الحكم الناقدفي اصدار تعليق  الثاني 

هجية في من، باستخدام طريقة علمية التي توصل اليهاعلى رؤية القيم الجمالية  تلقيويـرى سيبلي إن مهمة الناقد مساعدة الم 

 :الفني والتي تتبع التحليل

 ذكـر الصـفات الجمالية، بلفت انتباه المشاهد لرؤية القيم الجمالية )متزن، نشيط(  .2

 اإلشارة إلى القيم الجمالية، باستعمال المصطلحات الجمالية )حيوي(. .1

ول )لوحته القالصفات غير الجمالية بالجمالية، )األلوان الالمعة تعكس الحيوية(. استعمال التشبيهات والمجاز ك فوصل .3

 تتوهج كالنار(.

 استعمال المقارنة والتضاد مثل )هذه المساحة اللونية أكبر من تلك(. .4

 تكرار واستخدام الكلمات بشكل متناسب.  .2

 للعمل الفني للمتلقي بشكل مباشر. وإيماءات بالرأس وبالجسد في حالة النقدات التكلم بنبرة مشددة، وتعبير .6

 العمالووصف الي يتمثل في القدرة على المالحظة، أو الرؤية، باالهتمام الرئيس للبروفيسور سن ومما سبق يتضح أ      

فبالنسبة اليه  ،الحديث عن العملمراعيا أثر ذلك على سياق معينة، فهو يناقش صفات محددة للعمل الفني ة قيممن تمتلك بما الفنية 

لى إان الصفات التي تجعلنا نقول مثال، إن "العمل رقيق" قد جمعت بطريقة فريدة من قبل الفنان، وأن القيمة الجمالية التي تنسبها 

. لغير جماليةا لتمييز بين القيم الجمالية والقيم االدراكيةا مفهومه النقدي علىيعتمد  ، حيثهذه الصفات تعتمد على هذا التجميع

 .(٠٧٩١مفاهيم جمالية )ماكجريجور،العمل الفني وما يحمله من على  من قبل الناقد الفني فهذا التمييز يقدم دعما لألحكام المبنية
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في قراءة سيبلي تعتمد على ثالثة أسس نقدية، هي: المالحظة، والرؤية، والحكم على القيم  وعليه فأن أهم أسس التحليل النقدي

فنية. وتشتمل المالحظة عند سبيلي على نوعين مهمين، هما: المالحظة األولى: تحوي نوعين رئيسين في المعينة في األعمال ال

ا. ويعتقد  التمييز بين الصفات الجمالية وغير الجمالية. والمالحظة الثانية: تتضمن التعليق على العمل بإصدار حكم، مثل: سعيد جدا

 ؤية القيم الجمالية التي رآها الناقد نفسه.سيبلي أن الناقد يستطيع مساعدة المشاهد على ر

ومما سبق يتضح اعتماد مفهوم التحليل النقدي عن سبلي على إيضاح وتميز الصفات الجمالية والغير جمالية للعمل الفني 

تصين في خللوصول الى الحكم الفني وعليه عملت الباحثتين على بناء بنود التحليل الفني وفق القراءة وتحكيمها من قبل عشرة م

مجال التربية الفنية والفنون والتحقق من صدقها وثابتها والتي شملت على أربع محاور رئيسية للتحليل النقدي ويتضمن كال منها 

 بنود تم العمل عليها لتحقيق رؤية سبلي في التحليل النقدي وهي: 

ير جمالية )الخطوط، االشكال، اللون، الظل الفني بصيغ غعناصر العمل ذكر  )المالحظة األولى( ويشمل على الوصفأوالا: 

 والنور(

الفني ي العمل القيم الجمالية فثانياا: التحليل )المالحظة الثانية( ويشمل ربط الصفات الغير جمالية بالصفات الجمالية المرتبطة ب

 )التكرار، االتزان، الوحدة، الترابط، االنسجام، التنوع، التباين(.

لقيم الجمالية والقيم التمييز بين اويشمل إيضاح العالقة بين الصفات الغير جمالية والصفات الجمالية ويكون ب )الرؤية(التفسيرثاالا: 

 التوافق بين الخامة، ابراز المؤثرات الحسية البصري، قيمة اللون، كنهت اللون، )التناغمالغير جمالية)االدراكيه( ويكون 

 اخل العمل الفني(.، مناسبة النسب واالحجام دوالموضوع الفني

ويشمل الحكم الجمالية بقيمة العمل الفني وإطالق صفة تعبر عن مضمون لعمل الفني ويكون ذلك بـ )ذكر الجوانب الحكم رابعاا: 

 (.االصالة في اختيار الموضوع برؤية جديدةاإليجابية والسلبية، 

  "فرانك نويل سبيلي" تحليل األعمال الفنية على طريقة الفيلسوف

 تحليل اللوحة األولى: -1

 والً: معلومات اللوحة:أ

 يوسف إبراهيم سم الفنان:ا

 جاليري الجسر الثقافي  سم المعرض:ا

 مكة المكان:

 م 1021 السنة:
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 :المالحظة األولى)الوصف(

مستطيلة  لوحة ، وهيفي مدينة مكة المكرمة م في معرض الجسر الثقافي1021"يوسف إبراهيم "عام ُعِرضت لوحة الفنان  

تخدم الفنان اس باإلضافة إلى اللوحة. أجزاءلى باقي . ويبدو للناظر أول وهلة تركيز الفنان على وسط اللوحة، ثم التفرع إالشكل

 ةوكبير ةواضح اللوحةوالمنحنيات التي تظهر  ،أكثر من الخطوط المنحنية هولكن ،مجموعة من الخطوط الطولية والعرضية

االفنان  كما اتخذ. للرائي هندسية  ةسالميإزخارف  كذلك استعمل الفنانو. من الخطوط المنحنية والمتداخلة على شكل حلزوني عددا

ستعماالا االفنان تداخلها وتراكبهـا وانتشارها  استعمل ، فقديسرالجزء األفي على اللوحة أشرطة متتابعة في أمتكررة على هيئة 

مـن  يعـلـيُ وهـو بـذلك يوظـف الـحرف ويجسد اإليقاع الحركي الـذي  ،ات أو حـروفأو كلمـ عباراتلعين المشاهد أنها  يوحي

م يكتِف لالحركة واإليقاع من أكثر العناصر التي توافرت في هذه اللوحة. فعليه الشكلية. رونق كتابته الحرف الجمالية وُحسن قيمة 

امعاص تحويالا ة التشكيل والتكوين والتصوير إلى لغ الفنان حولهاالفنان بتوظيف الحروف في اللوحة وحسب، بل  الفنان . استخدم را

ا  الجمـالـي  وجمع بين التشكيل ،ية تشكيلية متكررة تخدم التعبير الفني في بعض المساحات الصغيرةؤأنواع الحروف برأيضا

ا ،واختالفات بـسمك الحرف ا وانسيابياا فرفيـ مما يجعله يظهر ظهورا ا ناعما ا تارة، وظهورا ناعم هذ الشكل الفـبـدا ي تارة أخرى، عا

ويظل  ،المشاهد هفي إخفاءه باللون الفاتح القريب من أرضية الشكل حتى يكتشف بالرغم من مبالغة الفنان ا للوحـة والعملما هادئاا متم

 الكتابة والحرف في هذا العمل حول الفنان وقد .من هذه الخطوط باايكتشف كل مرة جانأن أو  ،ليستطيع قراءته ؛أمام العمل مدة

فسجي اللون البن المتضمنة في هذه اللوحةاسـتفاد من األلوان الباردة الشديدة إذ نجده  العربي مـن شكل أساسي إلى قيمة جمالية

زر اكبر بشكل زخرفي بأكلمة  الفنان ضع. باإلضافة إلى وتدرجة ومتداخلة مع بعضها. وبدت هذه األلوان مواألحمـر القـرمـزي

وضـع التشكيل الـذي أخـذه مـن الكتابـة مفصولة بـاأللوان والبنفسجي بما أن ليزيـد مـن إشـعاعه  ؛مـن الـنـور بـداخل اللون الذهبي

كاز للعين ليمثل نقط ارت ؛النقط في أكثر من موضع استعمالهثم  ،الشكل ومادة الشكل ةالمحمـر فأوجد العالقة العضوية بين أرضي

مل حيث الع إحكام إغالق اللـون مـن اليسار باأللوان الساخنة الفاتحة وأثرى .مرة ثانية بعد هذه الوقفات إليها النظر ومحطات يعاد

 تي ظهرتال خلفية العمل باإلضافة إلى .تداخل مع األلوان الفاتحة والحروف والتشكيالت التي زاد من ذوبانها بذكاء في الشكل

اواستقرا ءا عطى هدوأباللون األبيض مما   للتفاصيل الموجودة بالعمل. را

 ألوانمهما كان المحيط بالعمل الفني من و .في هذا العمل مركز االهتمام باللوحة : كان الحرف العربي(التحليلالمالحظة الثانية )

جـاءت عناصـر اللوحـة فـي  ة. كماألول مر لةهللون الخط العربي هو أكثر ما يلفت انتباهنا عند النظر أال إ وفراغاتوعناصر 

نية النسب الفإضافة إلى  .ليبـرز لنـا داللـة رمزية واضحة في األشكال المكونة لها ؛جميـل ومتناسـق وتآلف وائتالفتنـاغم 

القــيم  تحقيق ىمؤدية إل فــي ألوانهــا والتالؤمتعطيها قيمة بنائية عاليـة فــي التجســيد واللــون والحركــة  اللوحة التي الظاهرة في

وعة واستخدام الفنان مجم ،يظهر االنسجام في هذه اللوحة ببساطة خطوطها وزخارفهاكذلك الجماليــة التــي يحتاجها العمل الفني. 

ر . وزعت األلوان والعناصوالتأمل يستدعي االهتمامالذي الظالل فيها  ، باإلضافة إلىمن األلوان الحيوية والمعبّرة عن مضمونها

اتوز اواض فااتوظيهذه اللوحة األلوان الفاتحة في الخلفيات في الفنان  وظف . كماكل جزء أهميته في اللوحة يليعط ؛متوازن يعا  حا

لكتابة البني واللون األسود في ا واتخذ اللون ،حمر القرمزيألدرجات البنفسجي وا استعمليسر السفلي حيث خاصة في الجزء األ

 . على هيئة شرائط متتابعة ومتكررة وفي يسارها وسطهايمين اللوحة وفي  فياألرضية وأجزاء من الخلفية  على

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-9-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالواحد والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

  
   www.ajrsp.com                                                                                                                        18 

 ISSN: 2706-6495 

 
خدم الفنان ستإلى جانب ذلك ا .الجهة اليمنى إلىشريطين  شكلعلى  منها ويتفرع منتصف اللوحة،يرتكز التصميم في 

اأسلوب التكرار للعناصر الهندسية  المتداخلة  لعناصر الهندسية والحروفلتكرار الفنان يعد هة اليسرى. الج إلىنفس األسلوب  معيدا

الوة عالمشاهد.  لنظرحساس بالنشاط والحركة اإلثارة حركة العين وإلى إضافة إيقاع لوني وشكلي للوحة، وتؤدي هذه اإلعادة إ

العناصر االفنان على ذلك وزع  اوجوناا، وأرى متز توزيعا ة الممتدة على الكتاب ةتقع عيني مباشرإذ  مالمس عند النظر للصورةلل دا

اعالية باستخدام الخط  ةليركز على حرفي ؛على اللوحة باللون األسودأ . هناك توازن بالصورة من حيث جذابااو يااجمال استخداما

لفنية داخل اللوحة الى تنوع العناصر إ المؤديةمختلفة الاستخدام الفنان للمعالجات اللونية بحجام وع المالمس والخطوط واألنت

ابار ذلك يظهر، كما للتكرار في توزيع بعض العناصر م الفناناستخداها وتوزيع المعتمد ة سلوب الطباعأل م الفنانفي استخدا زا

عمق من خالل التأكيد وجذب االنتباه  ويظهر في الصورةالحروف وتكرارها. ، واستعماالت الزخارف الهندسية على تكرار

ا  .واضحة للقريب والبعيدتبدو لكنها  ،مامألنه رسمها من اإالفنان حيث  رسمهاي لبعض العناصر الت تتنوع التقنيات في هذه أيضا

عة الزخارف المتنو الحاصلة مناللوحة الناتجة عن العالقة المتضادة بين الشكل واألرضية من خطوط ودوائر وعدد من العناصر 

 الظالل القاتمة في الخلفية واأللوان توظيففنان التباين في اللوحة عن طريق ظهر الكما أمن مثلثات ودوائر وخطوط منكسرة. 

 الفاتحة.

 ،داخالتهبقوة الحرف ورصانته وانسيابية وت المشعرةلى اللوحة يشد انتباهي تكرار الحرف العربي إعند النظر  :(التفسيرالرؤية )

ا. فر ة أمكتلأم  ناالو سواء أكانتويوفر تألف باقي العناصر  مكانياته في إو ورنقه جماليات الحرف العربي للمشاهدين ذلك يؤكداغا

كذلك  .حتوي على عدد من الزخارف والخطوطتشرائط  شكلداخل إطار على  ياتواستخداماته للحروف ،الفن التشكيلي السعودي

مر واللون اللون األح :مثل ،األلوان القويةإضافة إلى استعمال  .للعناصر وهدوء ةنارإ التي أعطت البيضاءلخلفية ا م الفناناستخد

لفنان ن اأومن المرجح . لى الطاقة والحيوية واللون البني واللون البرتقاليبهما إي يرمز تمن األلوان المضيئة ال ماوه ،الذهبي

ان التناغم واالنسجام حقق الفنوقد الحرف العربي إرث ما زال حياا.  أنمهمة براز المؤثرات الحسية عن طريق إيصال فكرة أراد إ

 نتصفمتميل لأللوان الصارخة المضيئة في  ةلوان مختلفأو ودرجات متالئمة، مزخرفة مزينة،في االستعانة بوضع خلفيات 

ا تقان في توزيع العناصر الجودة واإلهذه اللوحة باللوحة. وتتميز  ا مندمجا شكال والخطوط داخل عالقة من األلوان واألتوزيعا

امجموعة من العناصر الفنية من خطوط وزخارف بسيطة ومثيرة للدهشة  سجم؛ لتنوالمالمس يتالءم مع طبيعة  موزعة توزيعا

 برازه داخل اللوحة الفنية.إعلى حرص و الفنان عليه ركزالموضوع الذي 

دائم  ويعد هذا الفن .في المجتمع العربي اإلسالمي له مكانته الدينية والفنية ق  أبدع الفنان في محاولته للفت االنتباه لفن راالحكم:  

 ةقطعبلوانها المبهجة أوالعميقة لى تفاصيلها إعند النظر  المشاهد وإمكاناته. تشعر هذه اللوحة وجمالياته سرارهأ ُعِرفالتطور إذا 

 لتيذه الحالة من البهجة والسرور االفنية حول ه المشاهدين الفنان لمشاعر أسرالعمل الفني يتجسد في هذا جمال . ةموسيقية بديع

جديدة  حلة وتوثيقها في هذه الثقافة الفنية لذلك أبدع الفنان يوسف إبراهيم في تصوير يحس بها الرائي بعد مشاهد هذه اللوحة.

يصالها إو ،رف عليهاللتع فريدة؛والقواعد الفنية برؤية فنية جديدة  الجمالية غير معتادة بكسر القوانين ة وصورة بديعةمبتكر ةوفكر

دي علي بكر أعمال الفنان السعوبيذكرنا هذا العمل  جنبية.واأل واإلسالمية للمشاهد عبر اختالف الثقافات الفنية الخليجية والعربية

ريق ط التعبير عن الواقع الذي يعيشونه بأسلوب فني جميل، عن أبدعوا فيالفنانين السعوديين الحروفيين الذين  أحدوهو  ،شيخون

ا مبيناا وعرضها ،الزخرفة اإلسالمية في التعبير عن أفكارهبواالستعانة  ،الحرف العربي توظيف  . بأسلوب معبر عرضا
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ا يوسف إبراهيم أبدع الفنان ا  والتصميم الفني والكلمات لصور واأللواناتجسيد  مستخدما يخرج لنا بعمل ل ؛بداعيةإبطريقة استخداما

 مكاناته الفنية المتعددة. إويؤكد على جماليات الحرف العربي و ،ويتفاعل مع المشاهد ،تصميمي يلمس الواقعإبداعي 

 

 تحليل اللوحة الثانية: -2

 والً: معلومات اللوحة:أ

 أحمد منسي سم الفنان:ا

 هللا أكبر  سم اللوحة:ا

 م 1024 السنة:

 

 

 

ويتضح  م، وهي لوحة مستطيلة الشكل.1024للفنان "أحمد منسي" عام  أُنِتجت لوحة "هللا أكبر": (الوصفالمالحظة األولى )

 اإلحساس برفعة تصميم هذه اللوحة وسموها وعلوها في شكلها الطولي. إذ إن الفنان قسملى هذه اللوحة إعند النظر للرائي 

آخر  جـواره مستطيل إلىو، يلواستقر تحتـه مـستط ،البناء ارةصدخذ شكل المربـع أعناصر رئيسة حيث  ةالمساحات إلى ثالث

 ان. كظهار التنـوع في توزيع المساحاتإلهدف الفنان في . ومختلفة ومتنوعة عن األخرى ةبعالقات هندسية ومساحات لوني

حـاول الفنان ذي الاللون الفاتح  يتمثل فيومميز  أثر مهمفي اللوحة  الرئيسزرق الذي يمثل الشكل األبيض المائل للون األللمربع 

. وهـو من العالمات البارزة عند كل مسلم ،مرات في اليوم والليلـةخمس ذلك النداء للصالة الذي يتكرر  (،هللا أكبر)ن يضع فيها أ

ااستخدم الفنان مربكذلك  ومتكررة  ،يسرألمتصلة في الجزء السفلي وبالجانب ا ةزخارف هندسيالمحفوف ب السائد باللون األبيض عا

 للحمرة الخفيفة في أطراف ةمائل ةخطوط منحنيفي هيئة على اللوحة أمن  هذه الزخارف الهندسية وتتداخل .على خلفية اللوحة

الجانب والمائل للون القاتم ب ،الجزء الثاني باللون الرمادي الفاتح من الجهة اليمنىكان  .اللوحة بتداخل اللون البنفسجي الغامق

اكان محدففية اللوحة الجزء الثالث من خل . أمااأليسر من اللوحة  به ويوجد ،اللون األزرق المموج فيه ويسود ،باللون األسود دا

ة في سية واألفقيأالفنان الخطوط الر مزج. تنوعت عناصر العمل الفني في هذه اللوحة حيث ةزخارف على شكل مربعات متداخل

. رواللون األحم ،كاللون األصفر المضيء ،لساطعةالفنان األلوان ا . إضافة إلى استعمالرسم أجزاء الحرف والخطوط المنحنية

خدام الظل تضح استكما ياليسرى من اللوحة. واليمنى  تينالزخارف في أسفل اللوحة في الجه الفنان لتكرار إلى جانب توظيف

ر في النواستخدم و ،الظل واللون القاتم في أطراف اللوحة وظف الفنان . إذ إنأجزاء اللوحة أغلبوالنور في المربع الذي يمثل 

اليمنى  ينتلوحة. ظهر التنوع في الشكل ما بين الجهل الزخارف الظل في الجزء العلوي من استعمل الفنان كذلك .منتصف اللوحة

ا وكان ذلك واض، اليسرىو  . ةعند النظر للوححا

بتباين مـع  سيألى نهايتها بشكل رإبالخط الممتد من بداية اللوحة  (هللا أكبر) عبارةتظهر بهذه اللوحة  :(التحليلالمالحة الثانية )

 . يااانسياب تبايناااألشكال الهندسية 
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افي هذا العمل محاولة جادة للمزج بين الحرف العربي والفن التشكيلي تمثل ذلك في وضـع الفـنـان تـا . لجاللة "هللالـفـظ ا فوق جا

في هذه  التصميماتجاه لـذلك كان  (؛هللا أكبر)توافـق مـع مضمون إضافة ت هميةألباالرتقاء وامل اإلحساس لعشكل التاج ل أضاف

. تهاهاين إلىا البعض من بداية اللوحة مفي اتجاهين مختلفين مع بعضه متجهةشاهد أن الحروف ي الناظر المساحة المربعة يجعل

نان اختيار الف ويعدكلها متوافقة. ، وكانت واألزرق ،واألحمر ،ـفـراألص :أساسيـة ثـالث هـي نلواألاستخدم الفنـان إضافة إلى 

االلمجموعات اللونية المناسبة والمعالجات الشكلية من اختيار المالمس المتنوعة في خلفية اللوحة وفي تلوين الحروف   ختيارا

اجي مالا عا  ذلك . عالوة علىـن التباين في العمـل الفـنـييـزيـد م هلكن ،وهـو قوي ،اللون األسود انتقاءثم  ،في تجانس األلوان دا

ا است فراغات للوحة انتقاء نجوم هندسية إسالمية مصفوفةخاصة وقيمة جمالية رائعة في فنية أضاف الفنـان رؤية  لفنان عمل اأيضا

طاقة  إعطاءو بالبهجة يالموحاللون األصفر  وظف الفنانكما  .التباين في استخدام التنوع بالخطوط المنحنية والزخارف المتكررة

سيد موضوع العمل الفنية في تج هوتوجهاتالفنان عن انتماء  ، والتعبيروجذب االنتباه والتركيز ،للعمل الفني ةكبير ةإيجابية وحيوي

 الحرف العربي من الناحية الجمالية والوظيفية.  ُحسنوالتأكيد على  ،الفني

انجــاإتبــرز هــذه اللوحــة  :(التفسيرالرؤية ) ايحمــل قــي ياارمــز يااإبــداع زا مــن خــالل موضـوع اللوحة  ةجمالية وشكلي ما

الحرف العربي في تصميم فريد ومعبر، فـالخطوط واأللـوان والمسـاحات المتباينـة فـي تناغم وانسجام تام  توظيفجادة الفنان إو

الخطوط والمساحات اللونية في أشكال  أبرز أن الفنان المشاهديلحظ تؤكد على القوة التعبيرية للرمزية في الموضوع، حيث 

ة في تأكيد رمزيمما أدى إلى زيادة سـاهم فـي عملية التباين والتناغم بين عناصرها كافة ي ، وذلكمتنوعـة ودرجـات مختلفـة

م ر الفنان التنوع في استخداأظه ، إذخطوط المستخدمة للعمل الفنيالمفردات بسيطة من لار الفنان ياختإلى جانب . الموضوع

ة براز المؤثرات الحسيإاألصفر واألحمر التي عملت على  :مثل ،األلوان الصارخة وظف الفنانكما  .األفقيةوالخطوط الراسية 

صر للعنا وظيفهتعيش فيه الفنان عبر يشياء التي تعكس واقع المجتمع الذي األ الا عند كل مفردة منها متأمالناظر قف يل ؛والبصرية

افري ياابداعإ الا عم للمشاهدينالفنية المستخدمة بأسلوب فني يظهر  حجام ألبة اشكال ومناسمع تبسيطه للخطوط لتلك األ ناامتواز دا

أي تفاصيل.  بدون ،بأسلوب بسيط يااثراء فنإوالنسب والتناغم داخل العمل الفني عن طريق اختيار األلوان المناسبة محققة بذلك 

يصالها في قالب إالعمل المراد  ةبداع في تجسيد فكرإلكما يتميز في االبتكار وا ،تقان الواضح في تنفيهيتميز العمل الفني في اإل

 فني مبتكر.

انجح الفنان في خلق حوار ديني يمثل عدالحكم:  ع لأللوان من استخدام متنو مختلفة تفاصيل وأظهر فيها ،من المفردات البسيطة دا

 ؛ريد الوقوف عند كل مفردة منهاي ة تجعل المشاهدواللون األزرق بدرجات لوني ،واللون البرتقالي ،اللون األحمركالصارخة 

اللوحة من  بسيطة. تذكرنا هذه ةالجميع، وذات مدلوالت فنيفهم أعمال الفنان تعرض بأسلوب يالمس ف .المدلوالت الفنيةفي  للتأمل

ا عمال الفنانة فاطمة الرويشد التي استلهمت جمالية الخط العربي أخالل طريقة الرسم في  امعاصاستلهاما ملت عكما  ثاا.وحدي را

حمد لوحة الفنان أ باالنتماء للوطن وإبراز الهوية اإلسالمية. فكرة عملالمشاهدين عمالها أ ، وتشعرعلى تطوير اللغة البصرية

تزازه اعوعن رغبات الفنان  المعبرةإليصال المشاعر  ؛للحرف العربي توظيفهعلل أن أمكن يو ،وغير متكررة ةصيلأ منسي

 رثه الثقافي.إو بدينه وبلغته العربية
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 اللوحة الثالثة: 

 اللوحة:والا: معلومات أ

 سم الفنان: ناصر الموسى ا

 سم اللوحة: الرحمنا

 مسك للفنون -المكان: الرياض

 م1021السنة: 

 

لنظر ثناء األلفنان ناصر الموسى مستطيلة الشكل. أكثر ما يلفت االنتباه  م(1021"الرحمن" ) لوحة :(الوصفاألولى )المالحظة 

اتظهر  (الرحمن)كلمة  ةدائري إحاطةط الدائرة يكأنها شمس تح ،لى هذه اللوحة الدائرة في المنتصفإ امتك ظهورا تشع منها  ررا

مع  ةفقيأ ةمكتوبة كتابمتكررة يوجد بكل صف من هذه الصفوف كلمة الرحمن  أسطر ةثالث في ثالثة في الجزء السفلي من اللوحة

اعد . إذ إن الفنان وظفاالختالف بالدرجات اللونية  نيواللون الب ،واللون األسود ،واللون األصفر ،اللون األحمر :منها ،األلوان دا

امتتابتوظيفاا  كما   .داخل اللوحة ارا ـة باللون البني مع اللون البيج الفاتح مما يعطي نوكانت خلفيـة اللوح. في إيقاع لوني متدرج عا

كلمـة لتؤكـد علـى قداسة ال ؛وخطي ،إلحداث تردد لوني، ومساحي ؛حروفيةالتـشكيلية المعالجـة انتشرت الحروف والكلمات في ال

خطوط ب ةفي هذه اللوحة التي استخدمها الفنان منحني تنوع عناصر العمل الفنيإضافة إلى . ىومـا تحملـه مـن قـوة في جـالل المعن

 وظيفهتاستخدم الظل من خالل  إذالفنان الظل والنور إلى جانب استعمال برع الفنان في استخدام الخطوط المحنية.  ة حيثمستقيم

لثالث ظهار العمق والبعد اإوذلك بهدف  ،شعة الشمسأفيمثل  ؛لى الدائرةإن يصل ألى إويخف اللون  ،للون البني في نهاية اللوحة

ا  .والتجسيم وضيح أهمية لت جوانب اللوحة؛غلب أزعه على حيث وحكام اللون البرتقالي إو ةوزع الفنان المساحات اللونية بدقأيضا

 ظهار العمق والبعدإوذلك بهدف  ،الفنان اللون البني الفاتح في نهاية اللوحة عالوة على ذلك وظفكل جزء من أجزاء اللوحة. 

لبني ويغلب على اللوحة اللون ا .لجذب االنتباه ؛الثالث والتجسيم. ولقد وزع الفنان المساحات اللونية واألضواء في المنتصف

ال تنوعت األشككما من استخدام اللون البرتقالي خاصة في نهايات كلمة الرحمن.  الفنان وأكثر ،صفرألواللون وا ،بدرجاته

  خل اللوحة.دا جسدها الفنانوالعناصر التي 

ا  .نسجاموتحقق اال ياا،فن تآلفاا لفآمن القيم الفنية والجمالية التي تت عدديحتوي هذا العمل على  :(التحليل) المالحظة الثانية أيضا

وتوزيع الدرجات اللونية الساخنة من  ،حول الدائرة في المنتصف (الرحمن)وكلمة كافة يظهر االتزان من خالل توزيع العناصر 

التأكيد أيا . إلى جانبوالبني مع األبيض واألسود ،والبرتقالي ،األصفر وبناء عناصر  (الرحمن)كلمة  استخدامفي على االتزان  ضا

في اإليهام وإعطاء اإلحساس بالعمق خاصة خلفية التشكيل الدائري العلوي. أثر مهم كان للون األبيض  حيثالتشكيل عليها 

نى كما أعطى الفنان معرجاء اللوحة. أكأنهـا نـور مضيء في ، ة مـن أعلـى اللـوحـة إلى أسفلهاواإلضاءة في العمـل الـفـنـي منبعثـ

يجذب عين ل أوحى الفنان ببعد لوني؛كما  ،للون األحمر واألصفر واألبيض بين طبقات األلوان المختلفة توظيفه من خاللالشفافية 

  .تؤكد بدورها األلوان على التناغم داخل هذا العمل ، إذالمشاهد إلى داخل العمل الفني
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وعلـى الـرغـم مـن صـدارة عنصر الدائرة إال أن الفنان جعـل مركزها مركز االهتمام والنور في اللوحة، ويحيطها كلمات متتابعة 

 ،تكــرارات مـن الـلـون األصفرثـم أحاطهـا مـرة أخــرى ب ،باللون البني المحمـر (الـرحمن)كلمـة  كرر الفنانكذلك  (.الرحمن)

لتتضح الحروف والكلمات، وليكون لهـا وقـع مميز في عين المشاهد في الجزء العلوي من اللوحة. وقد حشد الفنان كمية كبيرة 

 ،ليإلى حيوية في التشكمؤدياا  لـيكـون بـذلك إيقاع حسي ولوني ؛في الجـزء الـسـفـلـي مـن اللـوحـة (الرحمن)من تكرار كلمة 

باه في أول ما يثير االنتإذ  .للكلمات ياايقاعاا حركإواستفاد الفنان بذلك ليعطي . وحركة دائمة زاد منها تشابك الكلمات مع بعضها

يظهر التباين بين عناصر العمل الفني من خالل التنوع في المعالجات اللونية كما  .اإليقاع الحركـي هو لوحة الفنان الموسى

ذلك و ،والبني ،واألصفر ،على استخدامه للون األحمر الفنان أكدو .أهم جزء في اللوحة حيث تشكل (الرحمن)والتكرار لكلمة 

 اللوحة.  أجزاءغلب أفي ( الرحمن)بتكرار كلمة  -سبحانه-ليحقق جالل هللا وعظمته 

لجزء وكذلك في ا ،لمنتصف اللوحةفي هذا العمل أهمية كبيرة يلحظ لمن يتأمل في اللوحة أن الفنان أعطى  :(التفسيرالرؤية)

اللون و ،وتكرار اإليقاعات البيضاء (الرحمن)على اإليقاع الحركي الذي يظهر في تكرار كلمـة  الفنان وقد أكد .السفلي من اللوحة

ارية استمرالمنعكس على الفنان هنا يؤكد على المحتوى التعبيري للكلمة فشعاع، اإل :مثل ،المضيء صفراألاللون و ،البرتقالي

وعدم التكلف في التعبير الفوري المباشر مع االستعانة  ،والبعـد عـن الصنعة ،اللوحـة قـدر مـن الحـريـةفي . الحركة والتوازن

وسط اللوحة لمؤثرات البصرية عند النظر للالفنان إضافة إلى توظيف بوضع المالمس الخاصـة التي تحقق التوافق بين الخامة. 

 تخدم الموضوع خاصة في المنتصف ةبدرجات لوني ة،دائري ( إحاطةالرحمن)كلمة  تحيطن الدائرة كأنها شمس أ حيث يشعر الناظر

مالمح مـن ال ذهوه ء،والبرتقالي المضي ،والموضوع الفني من خالل طريقة التلوين واستخدام األلوان القوية من األصفر المشع

ه في لوحة الفنان الموسى اإليقاع الحركي والتناغم واالنسجام بين أجزاء العمل وأول ما يلفت االنتبا .البارزة في أسلوب الفنان

و تعقيد أبخط بسيط ال يوجد فيه غموض  (الرحمن) الناتج عن التكرار واالنتشار لكلمة تقانكما يتميز العمل بالجودة واإل .الفني

االعمل وان والخطوط لف األلآكما تت ة،العمل مبتكر ةفكرصار ف. وباختالعناصر في توزيعالتساوي  أسفل اللوحة يظهر في . أيضا

 . وحيوياا ناامتز تآلفاا حجام داخل العمل الفنيواأل

ا، وجعلها عنص (،الرحمن)الخط العربي من خالل استخدامه لكلمة  توظيفجاد الفنان أ الحكم: ا مهما ، ةفريدبطريقة وتكرارها را

يتميز  .يصالها والتأكيد عليهاإمعاني يريد الفنان إضافة لتضمنها ل ،وغير معتادة ةوجمالية مبتكر ةصياغات شكليلواستخدامها 

كما  ة.طريقة فنيب -سبحانه-( الرحمن)سم من أسماء هللا الحسنى الإبراز مشاعر الفنان الفنية والدينية في تجسيده  في العمل الفني

القواعد الفنية بالفنون و الجمالية غير معتادة بكسر القوانين ةمبتكر ةجديدة وفكر ةبحل وتوثيقه أبدع الفنان في تصوير الخط العربي

يجسد هويته فاا توظيللخط العربي  توظيفهعن طريق  بديعة حديثةواالعتماد على إيصال الفكرة برؤية فنية  ،الكالسيكية القديمة

كما يثبت الفنان  بية.جنواأل واإلسالمية يجية والعربيةيصالها للمشاهد عبر اختالف الثقافات الفنية الخلإالدينية والثقافية والفنية و

والواقع الخيال  فهو يعتمد على ،أن الخط العربي فن يتميز في ووضوحه بالتعبير وامتالؤه باأللوان والجماليات الشكلية والوظيفية

نانين على االهتمام الخاص من الف اليومية وما يحدث بها، ويترجمها بصبغة فنية متفردة يؤكد هذا العمل ويعكس الوقت نفسه، في

اواض هاامما شكل رؤية واتجا في أعمالهم الفنية السعوديين المعاصرين بالخط العربي ة خاصة الدراسو تستحق البحثوظاهرة  حا

جع مما ش ،عـن التشخيص ةبعيـد ةألن طبيعـة الحـرف الـعـربـي هـي حـروف مـجـردياا؛ واقع يااتمثيل هاان هذا االتجاه ليس اتجاأ

اكثي اذلك جعل رصي كافة. من الفنانين السعوديين لإلبداع في هذا المجال في التخصصات الفنية را  :ي أعمالهم أمثالف الا ليس قلي دا

  .في موضوعاتهم الفنية ةصالأناصر الموسى، ويوسف إبراهيم مما يشكل 
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 لصلتها الوثيقة باللغة العربية، صرفه؛مدرسة عربية  واأن يوجد مبدعوه حاول هاااتجاالتي تمثل الحروفية العربية  ةإن ظاهر

 واالهتمام. والبحث بالدراسة ةجدير لظاهرة في التعبير وتوظيفه رف العربيحباستلهام ال

 

 : رابعةاللوحة ال

    اللوحة:                                       والً: معلومات أ

 ما شاء هللا                                                   سم اللوحة: ا

     أبراهيم العرافي                                                          سم الفنان:ا

 موقع شخصي بعنوان )حروفيات(المكان:   

1010السنة:   

تتجلى مالمح األسلوب التجريدي الشكل.  ربعةم أبراهيم العرافيللفنان  م(1010" ) "مشاء هللا لوحة :(الوصف) المالحظة األولى

المشاهدة ألول مره لهذا العمل الفني المربع الذي اخذ الصدارة ثناء أأكثر ما يلفت االنتباه في توزيع العناصر واستغالل الفراغ و

االحرف يظهر أسفل لفظ الجاللة من جهة اليمين في اللوحة في المنتصف وتظهر كتابة خطية لفظ الجاللة )هللا( بشكل متداخل 

ا منعد وبأحرف متداخله يساعد في تعزيز القيم اإلسالمية. إن الفنان وظف لتبارك( بشكل مائ عبارة )مشاء هللا  :منها ،اناأللو دا

ضافة إلى إ اته المختلفة.باللون الكحلي الغامق واللون األخضر بدرج تدرجواستخدم  األزرق،واللون  البيج،واللون  بني،اللون ال

خدام الخطوط وبرع في استبلفظ الجاللة هللا الخطوط المستقيمة  من تنوع عناصر العمل الفني في هذه اللوحة التي استخدمها الفنان

بني ن الللو توظيفهاستخدم الظل من خالل  إذالفنان الظل والنور إلى جانب استعمال . تبارك هللا في عبارة مشاء هللا ةمنحنيال

ي نهاية كلمة ما شاء فلى إن يصل ألى إويخف اللون فالجزء العلوي من اللوحة من اللون البني الفاتح ويتدرج الى البني الغامق 

 جوانب اللوحةغلب أزعه على حيث و ني الفاتححكام اللون البإو ةوزع الفنان المساحات اللونية بدق الجزء األول من اللوحة؛

ة الفنان اللون البني الفاتح في نهاي عالوة على ذلك وظفلتوضيح أهمية كل جزء من أجزاء اللوحة.  العلوي؛وباألخص في الجزء 

لجذب  ؛ظهار العمق والبعد الثالث والتجسيم. ولقد وزع الفنان المساحات اللونية واألضواء في المنتصفإوذلك بهدف  ،اللوحة

واحي جمال الصورة الشكلية وتحقيق النعلى  ليؤكدداخل اللوحة. جاءا  دها الفنانجستنوعت األشكال والعناصر التي وكما  .االنتباه

 لتأثر،اتحمل قوه تعبيرية وفلسفية عميقة  مشاهدوفنرى رؤية مختلفة للموضوعات من الخطوط واأللوان الوظيفية للحرف العربي 

لمشاهد إلعطاء ا يمكن ان نبرر ذلكو الفني،العمل  فيالفني  للشكلفقد نجح الفنان في دمج الخط واللون داخل المضمون العام 

 .الفني لعناصر العمل من خالل البناء كقوه في التعبير الصادق، وذل

نرى في هذا العمل دمج بعض العناصر إلبراز التجسيم والبعد الثالث في اللوحة مثالا إضافة المربع  :(التحليلالمالحظة الثانية ) 

ابراز التجسيم والعمق. والدمج بين الزخارف اإلسالمية التي تظهر في الجزء العلوي من اللوحة في منتصف اللوحة ساعد في 

في جهة اليمين. إلعطاء المشاهد إحساساا بقوة البناء ومناسبته الزخرفة المستخدمة مع العبارات اإلسالمية التي تخدم المعنى 

وتحقق  ياا،فن اتآلفا  لفآمن القيم الفنية والجمالية التي تت عددلعمل على يحتوي هذا اوتضيف اليه طابعاا تجريدياا واسالمياا خاص. 

ا  .االنسجام  .( في منتصف اللوحةهللا)وكلمة كافة يظهر االتزان من خالل توزيع العناصر أيضا
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اخل ليجذب عين المشاهد إلى د أوحى الفنان ببعد لوني؛واإلضاءة في العمـل الـفـنـي منبعثـة مـن أعلـى اللـوحـة إلى أسفلها. كما  

أتت األلوان الداكنة مشبعة في النصف األسفل من العمل الفني  .تؤكد بدورها األلوان على التناغم داخل هذا العمل ، إذالعمل الفني

منحني اعطر ي وافقي وراس نلتحقق بذلك االتزان واالستقرار والثبات والترابط بين االشكال. تنويع استخدام الفنان للخطوط ما بي

ذا العمل ويظهر في ه في العمل. ةحيوية وحركة للعناصر كما يتميز توزيع العناصر داخل العمل الفني في الحركة والديناميكي

الفنان وحرصه الدائم على أهمية الموضوع العربي والذي تم رسمه على هيئة حروف وجمل عربية ونابع من مخزون  تمسكالفني 

لفن الحديث المطلقة في ا والحاسمةالعمل الفني إذا أن الفکر  ديناميكيةه، کما لعبت الحروف الرئيسية في الفنان الداخلي وانتمائ

 جعال من أسلوب الفنان الحروفي مزيجا قد جمع بين الحرف العربي والعناصر الفنية األخرى مشاهدة اشتمل عليها العمل الفني.

ي هذا العمل حيث يظهر ف فكر العميق والحرية المطلقة في الفن السعودي المعاصريعبر هذا العمل الفني عن ال الرؤية )التفسير(:

ألسلوب لفي التعبير المباشر مع سطح اللوحة مستفيدا من المالمس الخاصة  التكلفمن الحرية والبعد عن الصنعة و الفني قدراا 

لت من أسلوب الفنان الحروفي مزيجاا قد جمع بين التي جع الخاصة بتوجهات الفنان الفنية وهي من المالمح التجريدي المستخدم

أهمية  في هذا العملالحرف العربي والزخرفة اإلسالمية والتي اشتمل عليها العمل الفني. لمن يتأمل في اللوحة أن الفنان أعطى 

وسط لمؤثرات البصرية عند النظر للالفنان إضافة إلى توظيف  .وكذلك في الجزء السفلي من اللوحة ،كبيرة لمنتصف اللوحة

تخدم الموضوع خاصة في المنتصف والموضوع الفني من خالل طريقة التلوين واستخدام األلوان القوية  ةبدرجات لونياللوحة 

له اا لما يمثنظر مـن المالمح البارزة في أسلوب الفنان ذهوه ء واالخضر الحيوي،والبرتقالي المضي البني بدرجاته المتفاوتة،من 

واتصال وثيق باللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في ثقافية تؤثر على رؤية الفنان الفنية الخط العربي من أهمية 

. وقد تمكن الفنان من تحقيق التوازن الكبير في توزيع األلوان داخل العمل الفني على الرغم من تعددها هندسته وتفاصيله وأشكاله

حيوية في طرية كتابة مشاء هللا في استخدامه اللون البرتقالي ومصادر الضوء في هذا العمل متنوعة مره وعبر عن الحركة وال

تظهر من األعلى ومره أخرى تظهر من المنتصف لفظ الجاللة )هللا( باللون األخضر بدرجاته ليعبر الفنان عن قداسيه لفظ الجاللة 

 لفنان تبايناا لونياا كتباين األزرق الغامق مع األخضر.وليعطي بعداا درامياا للعمل الفني.  واستخدم ا

لقد انجز الفنان هذا العمل الفني بأسلوب حروفي مقروء ليثبت بذلك على مدى قابلية الحرف العربي وإمكانية استخدامه  الحكم:

ئة تجسيد الحرف العربي على هيبصورة جديده ومبتكرة. كما يظهر في هذا العمل الفني اعتزاز الفنان بالهوية اإلسالمية واهمية 

الفّن ان ما ك كلمات وجمل والنابع من المخزون الفني واالرث اإلسالمي عند الفنان الداخلي وانتمائه لهويته العربية وثقافته الفنية.

رث إتتجاوز كل الحدود التقليدية؛ هي قصة حضارة والتي  ثقافتنا مع الخط العربي يروي قصة المتجدد، واإلرث الحضاري.

تعامل مع آفاقاا جديدة في ال لفتح صدر ألهم العديد من الفنانين والمعماريين محلياا وعالمياا واعتبر الخط العربي م  وثقافة وحياة.

  المعاصرة. الخط العربي؛ وذلك عبر نقله من مصدر  معرفي إلى أيقونة تمثل الهوية السعودية

 مناقشة نتائج الدراسة:. 4

براز القيم الجمالية للخط العربي في أعمال الفنانين السعوديين المعاصرين وفق قراءة فرانك سيبلي إهدفت هذه الدراسة إلى 

اسة . ومما سبق يتضح سعي الدروالكشف عن دور الفنان التشكيلي السعودي المعاصر في إبراز القيم الجمالية للخط العربي

فق و م الجمالية للخط العربي في أعمال الفنانين السعوديين المعاصرينما القيلإلجابة على مشكلتها الرئيسية المتمثلة بالسؤال: 

 ولإلجابة على مشكلة الدراسة الرئيسية سيتم مناقشة أسئلة الدراسة الفرعية كتالي: ؟قراءة فرانك سيبلي
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 ما القيم الجمالية للخط العربي كعنصر تشكيلي لدى الفنان السعودي المعاصر؟  -2

اؤل قامت الباحثتين باالطالع على مجموعة من المراجع العربية، واألجنبية التي تشمل عدة دراسات وكتب؛ لإلجابة على هذا التس

القيم الفنية  يحمل الكثير من، حيث االرتقاء في الحرف العربيتساهم ب وعليه توصلت الدارسة إلى أن للخط العربي قيم تشكيلية

تع به من مرونة وطواعية وقابلية للمد والرجع واالستدارة والتزوية والتشابك والتشكيلة والعديد من المميزات الفنية وما يتم

والتداخل والتركيب، وكذلك قدرته على مسايرة التطورات والخامات. هناك تزايد في االهتمام بالخط العربي بشكل عام وإبراز 

ما  وع من الرعاية لهذا الفن وتاريخه العريق،الحرف العربي في التصوير التشكيلي على اختالف اشكاله وأنواعه وأصبح هناك ن

بين معارض تقام لالحتفاء بهذا الفن، ومهرجانات تهتم بإبراز الفن االسالمي االصيل والمعاصر بهدف نشر الثقافة االسالمية 

حيث ة المنورة بوالمحافظة على االرث االسالمي. على سبيل المثال مركز االمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي بالمدين

يمثل المركز منصة لدعم الخطاطين واالهتمام بهم، إلى جانب االهتمام بالتراث الحضاري والتاريخ. كذلك، يسهم في تعزيز مكانة 

الخط العربي ويقدمه للعالم. تجاوب الفنانون المعاصرون في اعمالهم الفنية مع الفنون اإلسالمية واستخدام اللغة في الفنون البصرية 

على ضرورة االهتمام بالقراءات النقدية لألعمال الفنية في العملية التعليمية وتفعيل دورها في  ت الدراسةكل كبير. كما ركزبش

مجال الفنون. وتدريب الدارسات بكليات الفنون على كيفية القراءة النقدية على أساس علمي مدروس لتحقيق االستفادة القصوى 

 طريقه صحيحة.أثناء تحليل األعمال الفنية ب

 ما أسس التحليل النقدي قراءة الناقد فرانك سيبلي؟ -2

اطلعت الباحثتان على مجموعة من المراجع العربية واألجنبية المتنوعة بين بحوث وكتب لإلجابة عن هذا التساؤل. 

ا على ثالثة أسس  ونتيجة لذلك توصلت الدارسة إلى أن أحد أهم أسس التحليل النقدي ا رئيسا في قراءة سيبلي يعتمد مفهومه اعتمادا

نقدية، هي: المالحظة، والرؤية، والحكم على القيم المعينة في األعمال الفنية. فيؤثر هذا األساس على الحديث عن العمل الفني، 

ين، هما: مالحظة عند سبيلي على نوعين مهموقيمة الكتابة النقدية، واتجاهات النقاد في تدويناتهم في الصحافة الفنية. وتشتمل ال

المالحظة األولى: تحوي نوعين رئيسين في التمييز بين الصفات الجمالية وغير الجمالية. والمالحظة الثانية: تتضمن التعليق على 

ا. ويعتقد سيبلي أن الناقد يستطيع مساعدة المشاهد على رؤية القيم الجما آها الناقد لية التي رالعمل بإصدار حكم، مثل: سعيد جدا

نفسه، وذلك باالعتماد على طرق عملية هي: ذكر الصفات غير الجمالية كدائرة صفراء بهدف تهيئة المشاهد وإعداده؛ لرؤية القيم 

باستخدام مصطلحات جمالية كمبهج، وحيوي، ومثير.  ةالجمالية، مثل: مضيء، نتزن، نشيط. كما يشير سبيلي إلى القيم الجمالي

ة إلى تركيز سيبلي على توظيف الصور البيانية المتضمنة للتشبيهات والمجاز، مثل: لوحة دافئة كالشمس. كذلك يستعمل باإلضاف

سيبلي المقارنة والتضاد وتكرار الكلمات استعماالا متناسباا، ويوظف التحدث بنبرة صوتية مع اإلشارة إلى مالمح الوجه، واإلشارة 

ضايا ق ، وركز على أهم ثالثالمفاهيم الجمالية سبيلي تناولمن الجمهور. ليس هذا فقط بل  لليد، والجسم في حالة وجود وسط

ا والتمييز بين الجمالي وغير الجمالي.  والنقد، الذوق،: تخصصية وأصعبها، هي "اللغة  ة لـحساسالذن سبيلي بدراسة األبدأ أيضا

من خالل التمييز بين أنواع األشياء التي يقولها المرء عن األعمال  ،الجمالنهاية كل أعماله في علم إلى العادية" التي كانت تميز 

 باهتة، األوانا  توظفأن اللوحة  وأ، ويتعامل مع الحياة في مدينة صناعية، أن الرواية بها عدد كبير من الشخصيات: مثل، الفنية

أو تفتقر  ،أن القصيدة متماسكة بإحكام :مثل المالحظات،هذه . ويظهر سبيلي النقيض من واألخضر ،األزرق ين:يغلب عليها اللون

  .والطمأنينةالصورة إلى التوازن أو بعض الهدوء 
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أن نقول إن إصدار أحكام مثل هذه ]األخيرة[ " " كما ذكر سبيلي"سيكون من الطبيعي المالحظات،حول هذه األنواع المختلفة من 

ا يسمي سيبلي المصطلحات التي يعتقد أنها تتطلب إالتقدير، لي أو يتطلب ممارسة الذوق أو اإلدراك أو الحساسية للتمييز الجما دراكا

ألمور . ومن االفنية المفاهيم الجمالية أو المصطلحات ووالذكاء" أأو حساسية أو ذوقاا يتجاوز مفهوم "العيون الطبيعية واألذنين 

 :أي رط،للشليست خاضعة  -تعبيرهعلى حد -لية الجماأن المفاهيم أو المصطلحات  سبيلي للجدل في ادعاءات المثيرةالمركزية 

 أو يضمن امجموعة أو عدد منهم سوف يبرر منطقيا من الوجود بعض  :مثل ،وال توجد سمات غير جمالية كافية،ال توجد شروط 

 .تطبيق مصطلح جمالي

  ؟السعودي المعاصر إمكانية تطبيق قراءة الناقد فرانك سيبلي إلبراز القيم الجمالية والتشكيلية في أعمال الفنان ما -3

ا من لوحات الفنانين السعوديين المعاصرين التي تظهر القيم الجمالية والتشكيلية للحرف العربي  اختارت الباحثتان عددا

الستفادة من انية اإمك قراءة الناقد فرانك سيبليفي سس التحليل النقدي الباحثتين أللإلجابة عن هذا التساؤل. ويتضح من تطبيق 

قراءة تساهم في مواكبة األحداث، وقراءتها، وتحليلها،  قراءة سيبلي في تحليل األعمال الفنية التشكيلية السعودية المعاصرة

ا تساعد قراءة سبيلي على وضوح الفكر والرؤية الخاصة وتقديمها للمتلقي، والفنان على حد سواء؛ لتطوير ذاته وأعماله. كم

الحداثة  دالمطلوبة في األعمال الفنية التي تحمل الهوية السعودية، وتميزها عن غيرها من فنون العالم. حيث ركزت فلسفة ما بع

(Postmodernismعلى تحليل الثقافة والمجتمع من خالل االهتمام بنظريات النقد الفني الذي تؤثر ) ا في تح ا مهما ديد قيمة تأثيرا

العمل الفني من خالل توافر القيم الفنية والشكلية. وقد أبدع الفنانون السعوديون في السنوات العشر األخيرة في تقديم أعمال اتسمت 

يا المجتمع ابالجرأة في الطرح تزامناا مع تغير واقع الفعل الفني وأهدافه؛ ليصبح دور الفن األساسي هو: التعبير عن أبرز قض

السعودي السياسية واالقتصادية واالجتماعية. إن الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية انتقل نقلة نوعية وجريئة في سياق 

الثقافة والمجتمع المحلي، ووصلت بعض األعمال الفنية السعودية للعالمية. كما بيعت بعض األعمال الفنية السعودية بمبالغ عالية 

ا من األعمال الفنية السعودية. وهذه القيمة ليست قيمة على ال مستوى اإلقليمي. كذلك اقتنت بعض المتاحف العالمية المعاصرة عددا

ا قيم فكرية وثقافية. إضافة إلى إظهار مدى ما توص إليه الفنان السعودي المعاصر من نضج فكري وفني  لمادية فحسب بل أيضا

ا على وإبداعي. إذ يعتمد نقد الفنون اع ا كبيرا ا  ةالمعاصر عمال الفنية وفق القراءات النقديةاالستناد على تحليل األتمادا يدعم اعتمادا

قراءة  تعديث ح في مجال الفنون. المختصينلدى  والرؤية الجمالية والخبرة الفنية ،ويساهم في إثراء الثقافة البصرية ،المجال الفني

. من هنا ي حيزهويتخذ العمل الفن ،تكتمل التجربة الفنية للفنان اخالله التي منالعمل الفني أحد أهم أركان الفن التشكيلي المعاصر 

تبرز ضرورة اهتمام الفنانين بدراسة القراءات النقدية، وتطبيقها في قراءة األعمال الفنية، وتحليلها على اعتبارها من التوجهات 

ة في مجال الفنون التشكيلية تزامناا مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من تجارب فنية معاصرة ومتميزة ومتسارعة في الحديث

الظهور والتطور. إن االهتمام بتطبيق القراءة النقدية بصورة عام وقراءة األعمال الفنية وتحليلها للناقد فرانك سيبلي بصورة 

في تحليل الفن التشكيلي، وتساهم هذه القراءة مساهمة كبيرة في معالجة نواحي القصور في كتاباتهم خاصة يمكن أن تساعد النقاد 

النقدية؛ لالرتقاء بمستوى النقد الفني في المملكة العربية السعودية. كما يمكن تطبيق قراءة سيبلي في األعمال الفنية المعاصرة في 

قدرات المالحظة والفهم والرؤية الفنية التي تساعد على تنمية قدرات الكتابة والنقد  مراحل التعليم المختلفة، والتركيز على تنمية

 الفني لألعمال الفنية المعاصرة للطالب والطالبات.
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 نتائج الدراسة:ملخص . 5

 عالقاته التشكيلية والجمالية.وساهم الفنان السعودي المعاصر في إبراز القيم الجمالية للخط العربي  .1

مـن تنـوع الخطوط وتعدد أشكال الحرف الواحد في الصياغة الحروفـيـة األمر الذي أعطى الفنان الحرية  استفاد الفنـان .1

 في صياغات متنوعة لها طابع التجديد والمعاصرة.

تعدد األساليب الحروفية وتنوعها لدى الفنانين السعوديين ما بين األسلوب الكتابي الخالص وبين المدمج باألشكال  .3

 التقارب الكبير في األساليب التقنية. واأللوان مع

 االستفادة من قراءة الفيلسوف فرانك نويل سيبلي في تحليل األعمال الفنية التشكيلية السعودية المعاصرة.إمكانية  .4

الخبرة وأن االستناد على تحليل االعمال الفنية وفق القراءات النقدية يدعم المجال الفني ويساهم في إثراء الثقافة البصرية  .2

 الفنية لدى المتخصص في مجال الفنون.

 توصيات الدراسة:. 6

 العمل على دعم الجماليات التشكيلية للفنون المعاصرة م خالل التحليل النقدي لدعم الرؤية الجمالية للمتلقين. .2

ورصد الجديد في التطورات الفنية واألساليب للوقوف  في مجال القراءات النقدية المعاصرةعمل المزيد من األبحاث  .1

 .على آخر مستجدات هذا االتجاه

العمل على ابراز القيم الجمالية للحرف العربي والحركة الحروفية في االعمال الفنية المعاصرة من خالل المحاضرات  .3

 لفنون.والندوات والمعارض الفنية والقاءات الفنية مع المتخصصين في المجال النقدي ل
 

 المراجع:. 7

تم  ابريل بغداد. 12استخدامات الخط العربي في الفنون البصرية والتشكيلية، ديوان العرب  .(1006) .عبد هللا، اياد حسن

 .https://www.diwanalarab.com م.1011/ 21/2االسترجاع بتاريخ 

 مطبعية عين شمس.  :فواد زكريا، القاهرةرجمة اإلحساس بالجمال، ت .(1001) .سانتانينا، جورج 

 القيم الجمالية في الفنون التشكيلية، دار الفكر العربي للنشر. (1000)عطية. محسن، 

جماليات الجمع بين الخط العربي والرسم واإلفادة منها في تأهيل الشباب الخرجين  .(1022) .باسم كمال البكري عبد المقصود،
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