
خ�سائ�ص الفن الإ�سالمي ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية PB )2( العـدد  )143المجلد )13

ا�ص بن َعلِّي ح�سني اآِل َقّما�ص  َقمَّ

 واملعاصر احلديث الفن لنشأة بعض اجتاهات كمصدر اإلسالمي الفن خصائص
 (1) ّماشَق آِل حسني يَعلِّبن مَّاش َقد. 

 aqahtani@uqu.edu.sag،   مبكة املكرمة، جامعة أم القرى والفنون التصاميم كلية، البصرية الفنونأستاذ مشارك بقسم ( 1)

 م12/06/2021نشر بتاريخ قبل لل -م 22/06/2020قدم للنشر بتاريخ 

، وذلك ابستخدام املنهج املعاصر الفنتناول البحث أبرز خصائص الفن اإلسالمي اليت استفاد منها فنانو الغرب يف الفن احلديث و  ملخص البحث:
ن جهة وخصائص الفن احلديث الوصفي التارخيي بتتبع تلك اخلصائص الفنية، واملنهج الوصفي املقارن وذلك للمقارنة بني خصائص الفن اإلسالمي م

( الوصول إىل 1واملعاصر من جهة أخرى؛ عن طريق عينة مقصودة من أعمال الفن اليت تكشف بعض السمات الفنية اجلمالية. كما خلص البحث إىل )
( التأكيد 2ذور يف الفن اإلسالمي، )املنطلقات واحللول اليت تساعد الفنان املسلم املعاصر ابلتعبري عن أفكاره وطموحاته يف قوالب فنية أصيلة ذات ج

 على ضرورة قراءة الفن اإلسالمي اليوم بطريقة تتسم ابملعاصرة.
 .املسلم الفنان الفن، مدارس فن ما بعد احلداثة، املفاهيمي، الفن اإلسالمية، الفنون :املفتاحية الكلمات
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Abstract: The study examined the characteristics of Islamic art; and how Western artists benefited from these 
characteristics to starting for made modern and postmodern art. The researcher used the historical descriptive 
approach by tracing these artistic characteristics and the comparative descriptive approach to comparing the 
characteristics of Islamic art on the one hand and the properties of modern and contemporary art on the other. 
The research was based on an intended sample of works of art that revealed some aesthetic art features. One of 
the most important results of the research is; (1) to reach some of the starting points and solutions that help the 
contemporary Muslim artist to express his ideas and aspirations in the original art formations rooted in Islamic 
art. (2) To emphasize the need of reading Islamic art today in a contemporary manner. 
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 البحث: مقدمة

حيمل عكس مشاعر اإلنسان و فييعمل الفن على أتكيد معامل احلضارات اإلنسانية القدمية، ملا يقدمه من عنصر مجايل مادي، 
 اليوميةة اجيابيةةاإلصةورة ن املرموقةة، الةيت تعكةس ال، ميثل مكانة الفاعامليً  ايً تراثمادًًي و ، كما يقدم حمتوى احلضارية قيًما هلويتهطياته  يف
 اجملتمةع يفالكيةف املتعةدد ااطةا  مةن القوالةب الفنيةة احلديثةة واملعاصةرة و  اتنا املعاصرة، رغةم الكةم اهلائةلاظاهر النشا  املختلفة حليمل

الفةةةةن  يفمتابعةةةةة اجلةةةةذور املتأصةةةةلة أو  ثيةةةةةالعناصةةةةر الفنيةةةةة ال ا اسةةةةتثمار يفذلةةةةك مل يثمةةةةر بصةةةةورة فاعلةةةةة  إالَّ أني، سةةةةالمالعةةةةرل واإل
 ي.سالماإل

الوقت نفسه لديها القةدرة علةى عةدم اال ةالل  يفالسامية، تقبلها لتعددية االجناس والثقافات؛ و  يةسالماإل احلضارةومما مييز 
لبعض  امنشورات خمتلفة بتبعيته يف ةيسالماإلاحلضارة  امأهت على الرغم منواحلفاظ على مالحمها من التشوية نتيجة هلذه التعددية، 

 عصور خمتلفة منذ عصر النهضة وحىت اليوم. يفلفن للعلم واكمصدر هام   فضلهااملقابل مل اجيري  يفو السابقة، احلضارات 
 احلضةارة ههبةذالكشف عةن مصةادر االعتةزاز  يفجمال احلضارة والفنون،  يف من الدور ااكادميي املنو  ابملتخصصني اوانطالقً 

 يف اكبريً   ًيً جمال الفنون حتديواجه الوقت الذي  يفية وفنوهنا، سالمحضارته اإل إبراز مكانة يفحث املشاركة ا، ابت على البةاملتجدد
(، ولعةةةةةل الفةةةةةن Chodos,2012م؛ 2011؛ عصةةةةةفور، Bevins,2011) لوجيةةةةةا والعوملةةةةةةو ة والتكنيةةةةةمعلابجملةةةةةاالت ال االهتمةةةةةاممقابةةةةةل 

 إلزالةمكرسة  اأن هناك جهودً  (Graves, 2012) زقريف ذكرللعوملة والتهميش، وحول هذا  ةهجمطلع هذه الفنون موا يفي سالماإل
ام بعةض البةاحثني ابلةرد قةوحةىت انن. وقةد  املةيالدي اسةع عشةرله منذ القةرن الت املوجهةي عن طريق النصوص النقدية سالمالفن اإل

 ;Rosser-Owen,2012; Blair & Bloom,2012)علةةةى سةةةبيل املثةةةال ال احلصةةةر  منهةةةا ولعةةةلعلةةةى مثةةةل هةةةذه ااطروحةةةات 

Shalem,2012 .)كشةةاي  مةةن جانةةب أخةةر أ ةةار (Keshani, 2012)  ي بشةةكل عةةام يعتةةً قلةةياًل سةةالمأن عةةدد مةة رخي الفةةن اإلإىل
  ةةةةارأهةةةةذا الصةةةةدد  يفهةةةةذا امليةةةةدان. و  يف اابلبحةةةةث مةةةة خرً  يشةةةةاركواالةةةةدول ذات ااغلبيةةةةة املسةةةةلمة مل  يف نيوحةةةةىت ااكةةةةادميي ،انسةةةةبيً 

وابلدراسات  ،ًيً وأاثر  اي، اترخيً سالمالفن اإلدراسة  يففضل عدد حمدود من العلماء املختصني  ( إىل129، صم2012، البهنسي)
 ". (O. Grabar)أوجل جراابر  واامريكي، (A. Papadopoulo)ية اليت قدمها الفرنسي إلكسندر ابابدوبولو سالمالناظرية للجمالية اإل
أو  أن ااغلبيةةة ركةةزت علةةى اجلانةةب التطبيقةةي ي لحةة ي، سةةالمجريةةت حةةول الفةةن اإلراسةةات العربيةةة الةةيت أ  الد يفوعنةةد التأمةةل 

الذي على الرغم من دورها الكبري  ،هبا وأتثريه ي وأثره على الفنون ااخرىسالمالعميق للفن اإل في، وأمهلت اجلانب الفلسفيالوص
منهةا علةى سةبيل ، و وإعادة بناءهةا سسةلوب معاصةروحتليل عناصره، يم الفن، تعل يفي سالمتوظيف الفن اإلقدمته هذه الدراسات ل

 .(م2004سي، فيالنم؛ 2003، فيعايدة الريم؛ 2002رجب،  م؛2000جودة، م؛ 1997إبراهيم،  م؛1997حسني، املثال: )
 هةةاد  فيعمةةق فلسةةذات  املشةةاركة بدراسةةةلةةذا ابت مةةن الضةةروري . إطارهةةا التةةارخيي يفوقةةد اسةةتفاد الباحةةث مةةن هةةذه الدراسةةات 

 .العامليةإىل  واالنطالق منه ،يسالمهذا اإلرث العاملي املميز من الفن اإل يفعادة الناظر إل

 البحث:مشكلة 

بفضةةةل الفةةةن  االعةةة ا ه فيةةةاملقابةةةل جةةةاء الوقةةةت الةةةذي اجيةةةب  يفي بفنةةةون احلضةةةارات ااخةةةرى، و سةةةالمنكةةةر أتثةةةر الفةةةن اإلال ي  
ااقةةل العةةودة والتأمةةل هلةةذا الةة اث الفةةا الةةذي حيتةةوي العديةةد مةةن املقومةةات اجلماليةةة الةةيت  علةةىأو  ي علةةى بعةةض الفنةةون؛سةةالماإل

إبةراز  يفالةيت حتةاول االسةهام  ااحبةاثهةذا البحةث يعةد مةن فةنن . لةذا قراءهتا وصةياغتها بطريقةة معاصةرة يستطيع الفنان اليوم إعادة
 :الرئيسي التايلالس ال  يفشكلة املميكن صياغة  أدقوبشكل  ي،سالمالفا اإل ال اثجذور  يفاجلوانب املضيئة 

؟ ويتفرع الفنية لنشأة بعض االجتاهات كمصدرالعصر احلديث واملعاصر  منها فنانو  استفادي اليت سالمما خصائص الفن اإل -
 :الس الني الفرعيني التاليني ؛من هذا الس ال

 ؟الفن التشكيلي يف الغربفناي اليت استفاد منها  يسالمالفن اإل أبرز خصائص ما: 1س
 ؟العمل الفا املعاصري كمصدر من مصادر سالمكيف ميكن االستفادة من الفن اإل: 2س

 :أهداف البحث
 .واملعاصر احلديث الغرلي اليت أثرت على الفن سالمة للفن اإلفيإبراز القيم اجلمالية الفلس .1
 .عاصري كمصدر إهلام للفنان املسلم املسالماالستفادة من الفن اإل .2

 :البحثأهمية 

 يفاحلديثةةة  الفنةةون تطةةور علةةى أثةةرتي الةةيت سةةالمالفةةن اإل يفواجلماليةةة  اخلصةةائص الفكريةةةأبةةرز  حتديةةد )أ( :النظببر اجلانبب   .1
 ي اليوم بني الفنون ااخرى.سالممكانه الفن اإل إبراز )ب( .أورواب

حتديد أبرز  )ب(. ل إعادة قراءته بصورة معاصرةي من خالسالمحف  ال اث الفا اإل يفاإلسهام  )أ( :التطبيقياجلان   .2
 ممارسة الفن املعاصر.و  إنتاج ي اليت ميكن االستفادة منها عندسالمالفن اإل يف الفكرية واجلماليةاجلوانب 

 :منهج البحث وخطواته

واملعاصرة  ية احلديثةالتيارات الفنبعض تتبع أبرز مسات من خالل " التارخيي فيملنهج الوصالباحث اب يكتفمل  منهج البحث: (أ 
 فياملنهج الوصو  ،عض الدراسات والكتببي بسالم، وتتبع أبرز خصائص الفن اإلكتب اتريخ الفنبعض   يف الغرب يف

إىل  ي ابلرجوعسالمخصائص الفن اإلو  سصولواملعاصرة املقارن: من خالل مقارنة بني بعض مسات التيارات الفنية احلديثة 
هذا جلانب  يف قالي، حيث سالمة اجلمالية لفن اإلفيعلى اجلوانب الفلس اأيضً  الباحث وقف بل .فنيةالنماذج الحتليل بعض 

وجهة إىل  ه ال ي ديإالَّ أنعلم اتريخ الفن الذي يعتمد على التحليل التارخيي يعطي نتائج هادفة، م( أن 1984 ،بريكهارت)
التقليل من القيم الروحية والنزول  مي وعدسالمالفن اإل يف ناظر أساسية امور؛ إذ اجيب مالحاظة الوحدة ااساسية واجلوهرية

 ي وفحواه الروحية.سالمالستيعاب اتريخ الفن اإل ؛جانب إنساي حمضإىل  هبا

فهي العينة املقصودة ، أما عينة البحث يسالمالفن اإل أعمالخمتارات من اجملتمع العام للبحث هو  :جمتمع البحث وعينته (ب 
من خصائص الفن  الغرب يف والفن املعاصراحلديث  نالكشف عن مدى استفادة الف يفث اليت ختدم أهدا  البح

 .الغرب يف والفن املعاصرأخذ عينة مقصودة من بعض ااعمال الفنية لتيارات الفن احلديث  ايضً أي، وبذلك سيتم سالماإل

دود حني أن احل يف. الفن املعاصرو  ةاحلديث الغربيةي والفنون سالمبعض خصائص الفن اإلحدود موضوعية:  حدود البحث: (ج 
 .الفنون املعاصرةي وحىت سالم( نشأة الفن اإلاليوم-م610ممتدة من )زمانية: 

 :مصطلحات البحث

ي سنه الفن الةذي لةيس ابلضةرورة يتحةدث سالممالمح الفن اإل م(1983 ،قطب)يعر   :(Islamic Art) يلسامالفن اإل
بني مجال حقيقة هةذا الكةون  كامالً   هيئ لقاءً فيي، سالمورة الوجود من زاوية التصور اإلولكن هو الفن الذي يرسم ص سالمعن اإل
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؟ ويتفرع الفنية لنشأة بعض االجتاهات كمصدرالعصر احلديث واملعاصر  منها فنانو  استفادي اليت سالمما خصائص الفن اإل -
 :الس الني الفرعيني التاليني ؛من هذا الس ال

 ؟الفن التشكيلي يف الغربفناي اليت استفاد منها  يسالمالفن اإل أبرز خصائص ما: 1س
 ؟العمل الفا املعاصري كمصدر من مصادر سالمكيف ميكن االستفادة من الفن اإل: 2س

 :أهداف البحث
 .واملعاصر احلديث الغرلي اليت أثرت على الفن سالمة للفن اإلفيإبراز القيم اجلمالية الفلس .1
 .عاصري كمصدر إهلام للفنان املسلم املسالماالستفادة من الفن اإل .2

 :البحثأهمية 

 يفاحلديثةةة  الفنةةون تطةةور علةةى أثةةرتي الةةيت سةةالمالفةةن اإل يفواجلماليةةة  اخلصةةائص الفكريةةةأبةةرز  حتديةةد )أ( :النظببر اجلانبب   .1
 ي اليوم بني الفنون ااخرى.سالممكانه الفن اإل إبراز )ب( .أورواب

حتديد أبرز  )ب(. ل إعادة قراءته بصورة معاصرةي من خالسالمحف  ال اث الفا اإل يفاإلسهام  )أ( :التطبيقياجلان   .2
 ممارسة الفن املعاصر.و  إنتاج ي اليت ميكن االستفادة منها عندسالمالفن اإل يف الفكرية واجلماليةاجلوانب 

 :منهج البحث وخطواته

واملعاصرة  ية احلديثةالتيارات الفنبعض تتبع أبرز مسات من خالل " التارخيي فيملنهج الوصالباحث اب يكتفمل  منهج البحث: (أ 
 فياملنهج الوصو  ،عض الدراسات والكتببي بسالم، وتتبع أبرز خصائص الفن اإلكتب اتريخ الفنبعض   يف الغرب يف

إىل  ي ابلرجوعسالمخصائص الفن اإلو  سصولواملعاصرة املقارن: من خالل مقارنة بني بعض مسات التيارات الفنية احلديثة 
هذا جلانب  يف قالي، حيث سالمة اجلمالية لفن اإلفيعلى اجلوانب الفلس اأيضً  الباحث وقف بل .فنيةالنماذج الحتليل بعض 

وجهة إىل  ه ال ي ديإالَّ أنعلم اتريخ الفن الذي يعتمد على التحليل التارخيي يعطي نتائج هادفة، م( أن 1984 ،بريكهارت)
التقليل من القيم الروحية والنزول  مي وعدسالمالفن اإل يف ناظر أساسية امور؛ إذ اجيب مالحاظة الوحدة ااساسية واجلوهرية

 ي وفحواه الروحية.سالمالستيعاب اتريخ الفن اإل ؛جانب إنساي حمضإىل  هبا

فهي العينة املقصودة ، أما عينة البحث يسالمالفن اإل أعمالخمتارات من اجملتمع العام للبحث هو  :جمتمع البحث وعينته (ب 
من خصائص الفن  الغرب يف والفن املعاصراحلديث  نالكشف عن مدى استفادة الف يفث اليت ختدم أهدا  البح

 .الغرب يف والفن املعاصرأخذ عينة مقصودة من بعض ااعمال الفنية لتيارات الفن احلديث  ايضً أي، وبذلك سيتم سالماإل

دود حني أن احل يف. الفن املعاصرو  ةاحلديث الغربيةي والفنون سالمبعض خصائص الفن اإلحدود موضوعية:  حدود البحث: (ج 
 .الفنون املعاصرةي وحىت سالم( نشأة الفن اإلاليوم-م610ممتدة من )زمانية: 

 :مصطلحات البحث

ي سنه الفن الةذي لةيس ابلضةرورة يتحةدث سالممالمح الفن اإل م(1983 ،قطب)يعر   :(Islamic Art) يلسامالفن اإل
بني مجال حقيقة هةذا الكةون  كامالً   هيئ لقاءً فيي، سالمورة الوجود من زاوية التصور اإلولكن هو الفن الذي يرسم ص سالمعن اإل
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رطةةة اي سنةةه "مصةةطلح علمةي ال عالقةةة لةةه سي خسةةالمم( السةجاد اإل2000، عةةرال)كمةةا يعةةر   الةةذي ي عةةد ذروة اجلمةال. واحلةق
نتةاج فةا إهةو : يسةالمأما التعريف اإلجرائي للفةن اإلر" تطور الطرز وتوحدها عً العصو  سياسية، انه خارطة مجالية حبته، رمستها

، وهةو ه الكائنةات احليةةفية حتةوره حةدود الزمةان واملكةان، و في وتزاله ذاتية الفنان، فيغفل تتسم ابلوحدة، وت ةأتسم خبارطة مجالية حبت
 ".وحىت اليوم سالمممتد من صدر اإل ، كما هويةسالممجيع ااقاليم واملدن اإل يفممتد 

 الغةرب يفالتيارات الفنية الةيت نشةأت الفن الذي يشمل مجيع املدارس و " سنه ايعر  إجرائيً  (:Modern Art) لفن احلديثا
 ."م1916عام  (Dada) الداداجتاه ابم وانتهاًء 1876ًء من نشأة االنطباعية عام ابتدا

 ,Taylor) اتيلةورهعرفة: و (Postmodern Art) احلداثةة دمةا بعةفنةون  اأيًضةويسةمى  :(Contemporary Art) الفن املعاصبر

1995, p. 131) اادائيةة  سةاليبالفن احلديث من حترر الفنان عند ممارسة االنتةاج الفةا بشةىت الطةرق واا هسنه "امتداد ملا وصل إلي
ا الفرديةةة؛ حيةةث مسةةات ظةةاهرة حمةةددة بةةل يتميةةز باظهةةور اجتاهةةات متعةةددة ومتضةةاربة يغلةةب عليهةة يالفةةن ال يتميةةز س فأصةةبحالفنيةةة، 

سنةه فةن اليةوم الةذي ابيةز ابلدمقراطيةة  اإجرائيًةويعر  الفةن املعاصةر  اجتهت الفنون  و حتقيق الوجود االنساي والشخصية املتميزة".
 سةاليباوا االعتمةاد علةى الفكةرة ال التقنيةة، تنةوع اخلامةات :للتوجةه العةاملي الةرأس مةايل، والةذي اعتمةد علةى مبةاد  منهةا اواالنفتاح تبعً 

 ا، وقةد ترسةخت مالمةح هةذم1916 مةن الةدادا لتكنولوجيةا واملفةاهيم، والةذي بةدأت مالحمةه تاظهةراالعتمةاد علةى او وطرق العرض، 
( Conceptual Art)وحىت اليوم ومشل بعض االجتاهات كاملفاهيمية امليالدي  السابع من القرن العشرينأو  السادس العقداالجتاه يف 
  ...وغريها (Media art) الوسائط املتعددةوفنون  (Environment Art) والفن البيئي (Art Event) وفن احلدث

 اإلطار النظري

 ية:سالمبنية وفلسفة الفنون اإل

 يفأهنةا هتةةتم  اجيةد املتلقةةي ية،سةالممنطلقةات احلضةةارة اإل يفتنطلةةق منهةا. فعنةةد التأمةل  ومصةادرحضةارة فلسةةفة ومبةاد  لكةل 
لالسةةةةتقرار النفسةةةةي، واإلميةةةةان  تنميةةةةة اجلانةةةةب الروحةةةةيإىل  احلضةةةةارة هفتسةةةةعى هةةةةذ، اجلانةةةةب املةةةةادي مًعةةةةالروحةةةةي واانةةةةب ابجلطياهتةةةةا 

 يفحثةةه علةى العلةةم واملعرفةة، والعمةةل الةةد وب  يفاجلانةةب املةادي بصةةياغة الطبيعةة وتطويعهةةا  يف، ابلتوكةةل علةى و، وحتثةةه والطمأنينةة
أنه يزيد معرفته ابلطبيعةة وحقائقهةا الةيت تزيةد مةن  يفينعكس هذا اجلانب على سابقه والرقي ابحلياة، و  احلياة الدنيا مبا حيقق سعادته

الطبيعةة مسةألة إميةان، والشةواهد علةى  يفااطةا  الةيت أودعهةا و  يفمعرفته خلةالق هةذه الطبيعةة و سةبحانه وعبادتةه. ومبةدأ التأمةل 
اارض بدقةةة عنةةد السةةفر وحتديةةد موقةةع املةةاء  يف يفعيةةني املوقةةع اجلغةةراحركةةة الةةزمن وتية فةةالتحقق مةةن سةةالماحلضةةارة اإل يفهةةذا كثةةرية 

 يفوامللةةوك  عامةةة النةةاسهلةةا  توجةةهصةةالة املسةةافر ووضةةوئه، هةةذه الةةدوافع جعلةةت البحةةث عةةن املعرفةةة هوايةةة؛  ةمطالةةب أساسةةية لشةةعري 
قدميةة، واالنفتةاح علةى احلضةارات، وكسةر ية االتصةال بورثةة املعرفةة السةالممضمار من السباق، مما غدا بكةل فةرد بعةد الفتوحةات اإل

طلب العلم )الفةاروقي؛  يفس للتأليف و راء املخطوطات، والسفر اميال فيخر الغايل والناحتكارات الرهبان والكنائس للعلم، فس  
 م(.1998والفاروقي، 

 إالَّ أنوظاهرة سلبية". يعد أزمه أخرى "أن دخول حضارة على  (Bilostocki, 1978, p.4)بيالوستوكي  رأىمن جانب أخر 
قمةع وفةرض، بةل   حضةارة صةدامية، كمةا مل تكةن حضةارةأو  ،ملةا قبلهةا لةم تكةن حضةارة هادمةةف ية مل تكةن كةذلك؛سالماحلضارة اإل

"كانةةت احلضةةارة إحةةدى حماضةةراته  يفم( 2012 ،العمةةود) أ ةةارهةةذا  يفمنفتحةةة علةةى احلضةةارات ااخةةرى، و  ةحضةةارة مرنةة تكانةة
ه وتسة ه" بةي فنهنةا هتذسةالمعند مواجهتهةا حلضةارة تتسةم بفكةر غةري أخالقةي ومنةاهض للفكةر اإلفصدامية،  ية حضارة غريسالماإل

 احلضارة املغولية بشرق أسيا وكيف هذبوه وس وه.  يفالذي  هده املسلمون للمنمنمات ابلفن العاري  امستشهدً 

 ةةىت جوانةةب احلضةةارة، كمةةا  يفوحضةةارات أخةةرى،  ية أتثةةرت بفنةةونسةةالمية بعةةد الفتوحةةات اإلسةةالمالحةة  أن احلضةةارة اإلي  
والتحوير للبعد عن  ابلوحدةالفن  يفية اليت تتميز سالمها ابخلصائص العامة للحضارة اإلغعملت على هتذيب تلك احلضارات وصب

 الفن. يفاحلسي التمثيل 

 التأثري والتأثر بني فنون احلضارات:

ضةةارات ااوربيةةة أمثةةال احلضةةارة الرومانيةةة واإلغريقيةةة، وحةةىت احلأتثةةر بفنةةون  يسةةالمأن الفةةن اإل الكثةةري مةةن الدراسةةات يفتةةر د 
اليت الشرقية ي ابلفنون سالمأتثر الفن اإله فيل غف  الوقت الذي أ   يف. م(2005، طاهر) ية مل تسلم من هذا االهتامسالمالفلسفة اإل

،  بة اجلزيةرة العربيةة يفية سالماحلضارة اإلسبقت  هرةعربية ذات فنون مزد ممالكهناك  كانحيث  سبقت تلك احلضارات الغربية، 
الةةيت أحةةدث  تعةةج ابلفنةةون ااصةةيلةالعربيةةة  تلةةك املنةةاطقفبالد الرافةةدين وأرض مصةةر القدميةةة، احلضةةارات اجملةةاورة كةة عةةالوة علةةى فنةةون

من  تنشئالدراسات، وأ  ع د هلا و هلا الكتب  تلففأ  ، (1،2أوسا  النقاد وامل رخني والفنانني ) كل يفة مجالية عميقة فيفلس ةضج
؛ م2004م؛ طةريان، 2003م؛ صةراي، 2003) عبان،  هذا اإلنتاج الفا ااصيل يفهلا الرحال للتأمل  تدو    أجلها املتاحف،

 .(م2012عبدو، 
 ممةةتأأن اتريةةخ الفةةن مةةن حضةةارة الغةةرب، علةةى الةةرغم  يفالقةةدح أو  لةةيس اهلةةد  هةةو التعصةةب حلضةةارة مةةا، بَةةًدء   علةةى عةةًوًدا

فعلةى -دراسةة عميقةة إىل  أنه موضوع حبث مسةتقل، حيتةاجالباحث يرى -ة ميكن االستشهاد هبا كمادة فنية حسي ابلتشاهبات اليت
 اجلورنيكا وصرخة مجل فنان صيا من القرن الثامن امليالدي )الشكل يفسبيل املثال، هناك تشابه كبري بني صرخة حصان بيكاسو 

أو  ،وجعلتهةةا تتقةةدم الغربيةةة، احلضةةارةية أثةةرت علةةى سةةالماإل احلضةةارة إلثبةةات أن امناسةةبً لةةيس  اأيًضةة احلةةديث (. كمةةا أن5، 4 ،3
 يف"أن هيغةةل يقةةول  (Shalem, 1212, p. 2)  ةةاليم ذكةرهةةذا  يفالدراسةات االجنبيةةة اثبتةةت ذلةك، و  علةةى الةرغم مةةن أن ؛العكةس
". إذن بدايةال فكانت أسيا ، أماالعاملي التاريخ هناية دون منازع أورواب في، فالغربإىل  الشرق من نتقلأنه ا العاملي لتاريخل فلسفته

مصةدرًا السةتحداث ما هو املهم؟ املهم هو ملاذا مل يستفد الفنان املسلم املعاصر من إرثةه الفةا العريةق الةذي جعةل منةه فنةانو الغةرب 
اتريةخ الفةن.  يفكمرجةع ال ميكةن جتاهلةه   لتةك املةدارسمن فناي العةرب اليةوم يعةودون الوقت ذاته  يفجعلت و مدارس فنية جديدة، 

ي، بشةكل سةالملذا ابت من الضروري إيضاح النقا  اليت انطلقةت منهةا تلةك املةدارس الفنيةة الغربيةة ابتةداًء مةن خصةائص الفةن اإل
 موضوعي وغري متحيز.

 – أحيانً  العرل الفن يوم رخ قادالن لبعض حيلو( "1، صم2000، عرال)الناقد  ذكر ولكن بطريقة أخرىهذا السياق،  يف
 مةةن ابتةةداء الفنةةانني كبةةار علةةى يسةةالماإلأو  العةةرل الفةةن قةةيم أتثةةري فكةةرة اغةةراءإىل  املطلةةق االرتكةةان – املراهقةةة العصةةبية مةةن وبنةةوع

 ال وتفصةيالً  مجلةة رلالغة الفةنّ  تعّرب اليت القشرية هذه مثل يف اخلوض إن" ذكر" حىت مباتيس امرورً  البصرى ابلفن وانتهاء دوالكروا
 االمسةاء  ةطب وحيةاولون ،التةأثري هةذا مثةل وتفصةيالً  مجلةة يسةتبعدون الةذين الغةربيني النقةاد عن‘ عنصرية نقول ال حىت‘ اتعسفً  تقل
 إنسةاي كة اث مشوليتةه ت كةد يسةالماإل الفن أمهيةأن إىل  م(2000)عرال،  أ ارو  ."املعاصر الفن اتريخ من العربية ااصول ذات
 ذوقيةةة توحيةةد أداة كةةان املتوسةةط حةةوض فةةنن أبينةةا أم  ةةئنا وسةةواء ااخةةرى احلضةةارات يف البصةةرية الةةذخائر بقيةةة مثةةل مثلةةه ،مفتةةوح
 .  واطئه احتلت اليت احلضارات تباعد رغم طويلة قرون خالل

وفنةون الغةرب للكشةف  يسةالموالفكةري بةني الفةن اإل يفالتبةادل الثقةا رمةد وجةز  يفمن هذه املنطلقات يدعو الباحث للتأمل 
 بينهما. عن جدلية التقاليد الفنية املش كة
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 ةةىت جوانةةب احلضةةارة، كمةةا  يفوحضةةارات أخةةرى،  ية أتثةةرت بفنةةونسةةالمية بعةةد الفتوحةةات اإلسةةالمالحةة  أن احلضةةارة اإلي  
والتحوير للبعد عن  ابلوحدةالفن  يفية اليت تتميز سالمها ابخلصائص العامة للحضارة اإلغعملت على هتذيب تلك احلضارات وصب

 الفن. يفاحلسي التمثيل 

 التأثري والتأثر بني فنون احلضارات:

ضةةارات ااوربيةةة أمثةةال احلضةةارة الرومانيةةة واإلغريقيةةة، وحةةىت احلأتثةةر بفنةةون  يسةةالمأن الفةةن اإل الكثةةري مةةن الدراسةةات يفتةةر د 
اليت الشرقية ي ابلفنون سالمأتثر الفن اإله فيل غف  الوقت الذي أ   يف. م(2005، طاهر) ية مل تسلم من هذا االهتامسالمالفلسفة اإل

،  بة اجلزيةرة العربيةة يفية سالماحلضارة اإلسبقت  هرةعربية ذات فنون مزد ممالكهناك  كانحيث  سبقت تلك احلضارات الغربية، 
الةةيت أحةةدث  تعةةج ابلفنةةون ااصةةيلةالعربيةةة  تلةةك املنةةاطقفبالد الرافةةدين وأرض مصةةر القدميةةة، احلضةةارات اجملةةاورة كةة عةةالوة علةةى فنةةون

من  تنشئالدراسات، وأ  ع د هلا و هلا الكتب  تلففأ  ، (1،2أوسا  النقاد وامل رخني والفنانني ) كل يفة مجالية عميقة فيفلس ةضج
؛ م2004م؛ طةريان، 2003م؛ صةراي، 2003) عبان،  هذا اإلنتاج الفا ااصيل يفهلا الرحال للتأمل  تدو    أجلها املتاحف،

 .(م2012عبدو، 
 ممةةتأأن اتريةةخ الفةةن مةةن حضةةارة الغةةرب، علةةى الةةرغم  يفالقةةدح أو  لةةيس اهلةةد  هةةو التعصةةب حلضةةارة مةةا، بَةةًدء   علةةى عةةًوًدا

فعلةى -دراسةة عميقةة إىل  أنه موضوع حبث مسةتقل، حيتةاجالباحث يرى -ة ميكن االستشهاد هبا كمادة فنية حسي ابلتشاهبات اليت
 اجلورنيكا وصرخة مجل فنان صيا من القرن الثامن امليالدي )الشكل يفسبيل املثال، هناك تشابه كبري بني صرخة حصان بيكاسو 

أو  ،وجعلتهةةا تتقةةدم الغربيةةة، احلضةةارةية أثةةرت علةةى سةةالماإل احلضةةارة إلثبةةات أن امناسةةبً لةةيس  اأيًضةة احلةةديث (. كمةةا أن5، 4 ،3
 يف"أن هيغةةل يقةةول  (Shalem, 1212, p. 2)  ةةاليم ذكةرهةةذا  يفالدراسةات االجنبيةةة اثبتةةت ذلةك، و  علةةى الةرغم مةةن أن ؛العكةس
". إذن بدايةال فكانت أسيا ، أماالعاملي التاريخ هناية دون منازع أورواب في، فالغربإىل  الشرق من نتقلأنه ا العاملي لتاريخل فلسفته

مصةدرًا السةتحداث ما هو املهم؟ املهم هو ملاذا مل يستفد الفنان املسلم املعاصر من إرثةه الفةا العريةق الةذي جعةل منةه فنةانو الغةرب 
اتريةخ الفةن.  يفكمرجةع ال ميكةن جتاهلةه   لتةك املةدارسمن فناي العةرب اليةوم يعةودون الوقت ذاته  يفجعلت و مدارس فنية جديدة، 

ي، بشةكل سةالملذا ابت من الضروري إيضاح النقا  اليت انطلقةت منهةا تلةك املةدارس الفنيةة الغربيةة ابتةداًء مةن خصةائص الفةن اإل
 موضوعي وغري متحيز.

 – أحيانً  العرل الفن يوم رخ قادالن لبعض حيلو( "1، صم2000، عرال)الناقد  ذكر ولكن بطريقة أخرىهذا السياق،  يف
 مةةن ابتةةداء الفنةةانني كبةةار علةةى يسةةالماإلأو  العةةرل الفةةن قةةيم أتثةةري فكةةرة اغةةراءإىل  املطلةةق االرتكةةان – املراهقةةة العصةةبية مةةن وبنةةوع

 ال وتفصةيالً  مجلةة رلالغة الفةنّ  تعّرب اليت القشرية هذه مثل يف اخلوض إن" ذكر" حىت مباتيس امرورً  البصرى ابلفن وانتهاء دوالكروا
 االمسةاء  ةطب وحيةاولون ،التةأثري هةذا مثةل وتفصةيالً  مجلةة يسةتبعدون الةذين الغةربيني النقةاد عن‘ عنصرية نقول ال حىت‘ اتعسفً  تقل
 إنسةاي كة اث مشوليتةه ت كةد يسةالماإل الفن أمهيةأن إىل  م(2000)عرال،  أ ارو  ."املعاصر الفن اتريخ من العربية ااصول ذات
 ذوقيةةة توحيةةد أداة كةةان املتوسةةط حةةوض فةةنن أبينةةا أم  ةةئنا وسةةواء ااخةةرى احلضةةارات يف البصةةرية الةةذخائر بقيةةة مثةةل مثلةةه ،مفتةةوح
 .  واطئه احتلت اليت احلضارات تباعد رغم طويلة قرون خالل

وفنةون الغةرب للكشةف  يسةالموالفكةري بةني الفةن اإل يفالتبةادل الثقةا رمةد وجةز  يفمن هذه املنطلقات يدعو الباحث للتأمل 
 بينهما. عن جدلية التقاليد الفنية املش كة
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 :الغرب يفالبدايات 

م( اللوحات 2005م؛ حسا، 1998؛ طه،1997م؛ البهنسي،1992م؛ بيطار،1992املراجع مثل )إبراهيم، بعض تذكر 
 (Giotto di Bondone)نةدوي يوتةودي ابعصةر النهضةة حينمةا صةور الفنةان ج يفها الغرب التةأثر ابلشةرق وكانةت البدايةة فياليت بدأ 
)السةةلطان قايتبةةةاي"الغوري"(، وغةةةريه مةةةن الفنةةةانني وااعمةةال، ولكةةةن يةةةرى الباحةةةث أن البدايةةةة بورتريةةةه  يفالشةةةرقي املسةةةلم الشةةخص 
رسةةةةة املدمةةةةع  ااحلمةةةةالت الفرنسةةةةية، متزامنًةةةةاانةةةةدلس ق الحًقةةةةا يف  يفي سةةةةالمانفتةةةةاح الغةةةةرب علةةةةى العةةةةامل اإلكانةةةةت مةةةةع احلقيقيةةةةة  

احلياتيةة  علةى تسةجيل اادوار احلسةية املعتمةدةوضةوعات املحيةث تنةاولوا أعمال الفنةانني املستشةرقني،  يفوعند التأمل  ،الرومانتيكية
أعمةال الفنةان الفرنسةي يةوجني ابتةداًء مةن ، ي مل يتناول مثل هذه املوضوعات هبذا الطرح(سالم)ندرك أن الفن اإل لإلنسان واجملتمع

بتسةةجيل الةةذين حتولةةوا مةةن وغةةريه مةةن الفنةةانني املستشةةرقني.  م،1863-1798الةةذي عةةا  بةةني  (Eugène Delacroix) ديالكةةروا
وانطبةةاعي  يسسةةلوب رومةةانتيكفنةةاي الغةةرب  هةةانقلق بعةةد ذلةةك  (،7، 6) ةةكل  وضةةوعات الشةةرقمبب اعجةةاالإىل وقةةائع احلةةرب 

 ريةةةد،؛ م1998،طةةةهم؛ 1992إبةةراهيم، م؛1982 عبةةةو،) حيةةث تشةةةري الدراسةةاتبيةةةنهم موضةةوعات خمتلفةةةة حةةول الشةةةرق،  وانتشةةر
إىل  "احلنةةةنيأن أهةةةم خصةةةائص املدرسةةةة الرومانتيكيةةةة هةةةو إىل  (م2006 الناصةةةري، م؛2004 تومةةةا، ؛م2002 الرابعةةةي؛ م؛2001

نكةر ابةل ال ي  املق يف ي.سةالمنتيكية من الفةن اإلاوىل اليت استفاد منها فنانو الروماا االنطالقوتعد هذه نقطة  موضوعات الشرق".
قةةةق بةةةني أفكةةةار البةةةاروك ااورل "هنةةةاك تقةةةارب حم   إالَّ أن ( مةةةثالً 172، صم1966، كونةةةل) أ ةةةارأن هنةةةاك أتثةةةري متبةةةادل حيةةةث 

 فيةومنحنيات التفاصةيل الزخر 
 
م 18القةرن  يفعهةد السةلطان العثمةاي أاةد الثالةث، حيةث تقبلةت القسةطنطينية  يفشةيدة ة النباتيةة امل

 مستقاًل". اتركيً  اققة طرازً النباتية ال كية حم   اا كالا استمرت إالَّ أهنكبري،   الفرنسي حبماس   (Rococo style) طراز الركوكو

 ية:سالمالفنون اإل يفاالنقطاع 

أو  "الفتةةور"أو  صةةطلح "اخلمةةول"ية ورود م  سةةالموالتةةاريخ والفنةةون اإل كتةةاابت املةة رخني والنقةةاد املهتمةةون ابحلضةةارة    يف لحةة   ي  
إىل  ماهي ااسباب اليت أدت الذهن س ال مفاده:إىل  تبادرفيف ات حمددة، أو  ف ة زمنية لية خالسالماحلضارة اإل يفنقطاع" "اال

احلضةةةارة  ان وذلةةةك؛ وحةةةىت اليةةةوم الشةةةرق يفاملةةةيالدي مةةةا بعةةةد القةةةرن التاسةةةع  يف اخصوًصةةة ؟يسةةةالمالفةةةن اإل يفالنسةةة  االنقطةةةاع 
أن يعةزو ميكةن و  .املةيالدي خةالل تلةك الفة ة وحةىت بدايةة القةرن احلةادي عشةر ااندلس ابرعة يف عيش ف ة هنضةتكانت ية  سالماإل

)عكا ةة،  دراسةات مثةلإىل  ابلرجةوعمةن خةالل قراءاتةه املتنوعةة -ي سةالمية والفةن اإلسةالماحلضةارة اإل يفاسباب اخلمول الباحث 
 :إىل–م( 1997البهنسي، م؛ 1995

 هتام الدولة العباسيةكااسباب سياسية  ية املتعاقبة سالمبل الدول اإليق املنجزات احلضارية من قالبعد عن الدقة عن توثأواًل: 
، واالستعمار وحروب التتار الصليبيةاملتنوعة كاحلروب احلروب : ااثنيً  الف ة العباسية. يف املكتوبتوثيق التاريخ ااموي  لتحيز عنداب

، م1928)أاتتةةورك ية سةةالم، وإمهةةال احلضةةارة اإلابلفنةةون واحلضةةارة الغربيةةةاملسةةلمني كةةام القةةادة واحلبعةةض اهتمةةام : ااثلثًةة .احلةةديث
ًاطةةو ) التشةةوية يفوالوقةةوع حماولةةة الةةدمج بينهمةةا أو  ،(تركيةةا العةةامل، وإمهةةال قةةراءة االنفتةةاح علةةى : ارابًعةة .، اهلنةةد(م1556 أكةةً راإلم

 . (...ة، الرأس مالية العاملية، العوملةال اث )االستعمار، ف ة احلرب الباردة، الصناعة انلي
، ومت ذكرهةةا هنةةا للتأكيةةد علةةى ادراسةةات مسةةتقلة بشةةكل أكثةةر عمًقةة يفواجلةةدير ابلةةذكر أن هةةذه ااسةةباب ميكةةن أن تنةةاقش 

 تاب يتجهوعلى الرغم من أن بعض الك   حتريف.أو  تشويهبشكل يتسم ابملعاصرة دون  ي، وعودتهسالمادة قراءة الفن اإلضرورة إع
إىل  من الغرب ص درت( "82، صم1984، ميتشون) مثالً  فذكرالتضارب بني الفن والدين، إىل  ىز ر الفنون يع  أن سبب تدهو إىل 

و إىل  العقول التقليدية أي العقلية املتجهة يفأثرت  وإنسانيةمفاهيم مادية ذات اقتصادية تقنية و  اأفكارً ية سالمالشرق وااقطار اإل

ي منهج اجيمع بني سالموال يتفق الباحث مع ميتشون ان الفن اإل .النشا " يف اخصبً  جبها اإلبداع الفا ميدانً ، فكان مبو اأساسً 
ًة من نحية والفكر اإل البحث بنوع من التفصيل عند  هاقشنحية أخرى دون تضارب، وهذا ما سينمن اجلمايل ي سالمالتقنية واخل

 ي.سالماحلديث عن منطلقات وخصائص الفن اإل

 ي:سالماخلصائص العامة للفن اإل

أو  فيوحتدثوا عنها بشكل وص ،ي بسمات عامة يطول  رحها، وقد ذكر امل رخون والنقاد هذه السماتسالماتسم الفن اإل
م( مةن ابتكةار 1993، الشةريف) ذكةر، حيةث ابكةن الفنةانون املسةلمون كمةا الوحبد أبةرز هةذه السةمات  ومةنتطبيقي. أو  فيفلس

(، الةذي Arabesque) بفةن الةرقشمةا يسةمى أو  الفنيةة، هلةا جتسةيداهتا املختلفةة، وهةي اخلةط الالمتنةاهي احلركةة معمةاهلصيغة فنيةة ا
. فعنةد اا ةكالاخلط هي اليت توحةد  يف، وكذلك الزخار ، ان احلركة (17-15 كل ) مصدر واحدإىل  ترجع اا كالجعل 
، هذه يسالمالفن اإلإىل  املغربأو  إسبانيا يفواضح وسريع مع قطعة أخرى  اقصى اهلند ميكن تصنيفها بشكل يفة عقط يفالتأمل 

 غراض النفعية.مكنة، ومهما تباينت اااملواقع واامفهوم الوحدة على خمتلف  هالسمة اليت اكسبت
تكةز علةى أن ير  فيبعدم وجود ذاتية الفنان، فلم يوقع عليها، ورمبا يعود ذلك لسبب فلس عمال الفنيةكما اتسمت معاظم اا

وهةذا ، ببلل  اان  الفاعلبة فألغيب العمةل.  يفمةن فنةان  أكثةرأخرى كا  اك  برمبا ال سباأو  اإلنسان وعمله زائل بزوال احلياة،
ابمسه حلاظة أتمل العمل.  املعرفةحساس وتعبري الفنان، بل لعدم إلعدم وجود  فيمام فن بال فنانني، وليس هذا نأ قفاجيعل املتلقي ي

ي عةةن سةةالمالفةةن اإل حيةةث غلةةب عةةدم تعبةةري؛ فببن بببا مكببام و   مببام يف معاظمةةه يسةةالمهةةو أن الفةةن اإل ااامةةر تعقيةةدً  ومةةا يزيةةد
 . واتضح ذلك يف أعمال التجريد والزخرفة يفااحداث، وابلتايل ألغي البعد الزما واجلغرا

اتسةم بكونةه فةن دًين االخةرى. كمةا اايف مةا الةدعوة ك يف ومل يكبن دبدم البدينرمةوز مقدسةة، ال يوجةد بةه ي سالمالفن اإلو 
أنةه "( 41، صم2000، جةودة) ذكةرمةثاًل، ي سةالمجمةال النسةيج اإل فةي، فابلتنبو ، مجةاعي، واتسةم فن نفعيأي خيدم االنسان، 

لفةة ات والعصةةور وا يفللمكةةان اجلغةةرا اواخلامةةات واملةةواد وال كيبةةات النسةةجية تبًعةة اا ةةكالالعناصةةر واملفةةردات و  قةةد تنةةوع اسةةتخدام
 التارخيية".
هةذه الثقافةة لنضةج  ةونتيجكره ابثيل وجتسيد املاظاهر احملسوسة للكائنات احلية. ، و الفنام املسلم عن متثيل اانرواحبعد وقد 

 وتلقائيةةة التعبةةةري ختطةةةى الفنةةان املسةةةلم حماكةةاة الطبيعةةةةوالتحةةوير للماظةةةاهر احملسوسةةة. و  التجريبببدإىل  ية وصةةل الفنةةةان املسةةلمسةةالماإل
مجةةةع أو  يف خببر أو  ،هندلسببي ةةةكل إىل  (. فحةةةور الشةةكل الطبيعةةيم2002، حتاملةةة) خلقةةه يفاهاة خلةةق اخلةةالق عةةةز وجةةل ومضةة
ة، فيةالطبيعةة عنةد رسةم الوحةدة الزخر  الفن عن طريق حتقيق مبدأ عدم مطابقة يفهو حضور الفكر اإلنساي لتجريد اف" .امعً  ثننياإل

 .(327ص ،م1978 ،هوينغ) اهلندسي" حالة التجريدإىل  بل وحتويرها والوصول هبا
أمةةام لغةةة فنيةةة  مةةن خةةالل هةةذه املفةةاهيم، أصةةبح املتلقةةيو  ...ي، وغريهةةا الكثةةريسةةالمتعةةد هةةذه أبةةرز السةةمات العامةةة للفةةن اإلو 

الزدهةار، بةل مجالية مبتكرة، و املة، هلا مقوماهتا ااسلوبية، وأ كاهلا الفنية املتعددة؛ واملتوافقة مع كل مرحلة من مراحل التقةدم وا
 ةةىت جمةاالت الفةةن منةةذ نشةةأته  يفي علةةى أن يكةةون لغةةة عامليةة ينمةةو وينتشةةر سةالمالفةةن اإلهةةذا . سةةاعد يفوكةل منطقةةة وموقةةع جغةرا

  وحىت اليوم.
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ي منهج اجيمع بني سالموال يتفق الباحث مع ميتشون ان الفن اإل .النشا " يف اخصبً  جبها اإلبداع الفا ميدانً ، فكان مبو اأساسً 
ًة من نحية والفكر اإل البحث بنوع من التفصيل عند  هاقشنحية أخرى دون تضارب، وهذا ما سينمن اجلمايل ي سالمالتقنية واخل

 ي.سالماحلديث عن منطلقات وخصائص الفن اإل

 ي:سالماخلصائص العامة للفن اإل

أو  فيوحتدثوا عنها بشكل وص ،ي بسمات عامة يطول  رحها، وقد ذكر امل رخون والنقاد هذه السماتسالماتسم الفن اإل
م( مةن ابتكةار 1993، الشةريف) ذكةر، حيةث ابكةن الفنةانون املسةلمون كمةا الوحبد أبةرز هةذه السةمات  ومةنتطبيقي. أو  فيفلس

(، الةذي Arabesque) بفةن الةرقشمةا يسةمى أو  الفنيةة، هلةا جتسةيداهتا املختلفةة، وهةي اخلةط الالمتنةاهي احلركةة معمةاهلصيغة فنيةة ا
. فعنةد اا ةكالاخلط هي اليت توحةد  يف، وكذلك الزخار ، ان احلركة (17-15 كل ) مصدر واحدإىل  ترجع اا كالجعل 
، هذه يسالمالفن اإلإىل  املغربأو  إسبانيا يفواضح وسريع مع قطعة أخرى  اقصى اهلند ميكن تصنيفها بشكل يفة عقط يفالتأمل 

 غراض النفعية.مكنة، ومهما تباينت اااملواقع واامفهوم الوحدة على خمتلف  هالسمة اليت اكسبت
تكةز علةى أن ير  فيبعدم وجود ذاتية الفنان، فلم يوقع عليها، ورمبا يعود ذلك لسبب فلس عمال الفنيةكما اتسمت معاظم اا

وهةذا ، ببلل  اان  الفاعلبة فألغيب العمةل.  يفمةن فنةان  أكثةرأخرى كا  اك  برمبا ال سباأو  اإلنسان وعمله زائل بزوال احلياة،
ابمسه حلاظة أتمل العمل.  املعرفةحساس وتعبري الفنان، بل لعدم إلعدم وجود  فيمام فن بال فنانني، وليس هذا نأ قفاجيعل املتلقي ي

ي عةةن سةةالمالفةةن اإل حيةةث غلةةب عةةدم تعبةةري؛ فببن بببا مكببام و   مببام يف معاظمةةه يسةةالمهةةو أن الفةةن اإل ااامةةر تعقيةةدً  ومةةا يزيةةد
 . واتضح ذلك يف أعمال التجريد والزخرفة يفااحداث، وابلتايل ألغي البعد الزما واجلغرا

اتسةم بكونةه فةن دًين االخةرى. كمةا اايف مةا الةدعوة ك يف ومل يكبن دبدم البدينرمةوز مقدسةة، ال يوجةد بةه ي سالمالفن اإلو 
أنةه "( 41، صم2000، جةودة) ذكةرمةثاًل، ي سةالمجمةال النسةيج اإل فةي، فابلتنبو ، مجةاعي، واتسةم فن نفعيأي خيدم االنسان، 

لفةة ات والعصةةور وا يفللمكةةان اجلغةةرا اواخلامةةات واملةةواد وال كيبةةات النسةةجية تبًعةة اا ةةكالالعناصةةر واملفةةردات و  قةةد تنةةوع اسةةتخدام
 التارخيية".
هةذه الثقافةة لنضةج  ةونتيجكره ابثيل وجتسيد املاظاهر احملسوسة للكائنات احلية. ، و الفنام املسلم عن متثيل اانرواحبعد وقد 

 وتلقائيةةة التعبةةةري ختطةةةى الفنةةان املسةةةلم حماكةةاة الطبيعةةةةوالتحةةوير للماظةةةاهر احملسوسةةة. و  التجريبببدإىل  ية وصةةل الفنةةةان املسةةلمسةةالماإل
مجةةةع أو  يف خببر أو  ،هندلسببي ةةةكل إىل  (. فحةةةور الشةةكل الطبيعةةيم2002، حتاملةةة) خلقةةه يفاهاة خلةةق اخلةةالق عةةةز وجةةل ومضةة
ة، فيةالطبيعةة عنةد رسةم الوحةدة الزخر  الفن عن طريق حتقيق مبدأ عدم مطابقة يفهو حضور الفكر اإلنساي لتجريد اف" .امعً  ثننياإل

 .(327ص ،م1978 ،هوينغ) اهلندسي" حالة التجريدإىل  بل وحتويرها والوصول هبا
أمةةام لغةةة فنيةةة  مةةن خةةالل هةةذه املفةةاهيم، أصةةبح املتلقةةيو  ...ي، وغريهةةا الكثةةريسةةالمتعةةد هةةذه أبةةرز السةةمات العامةةة للفةةن اإلو 

الزدهةار، بةل مجالية مبتكرة، و املة، هلا مقوماهتا ااسلوبية، وأ كاهلا الفنية املتعددة؛ واملتوافقة مع كل مرحلة من مراحل التقةدم وا
 ةةىت جمةاالت الفةةن منةةذ نشةةأته  يفي علةةى أن يكةةون لغةةة عامليةة ينمةةو وينتشةةر سةالمالفةةن اإلهةةذا . سةةاعد يفوكةل منطقةةة وموقةةع جغةرا

  وحىت اليوم.
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 .واملعاصرة فنون احلديثةلل كمصدري سالمالفن اإل خصائصبعص ل حتليل مقارن

 التنوع والوحدة: 

عنةد أتمةل املتلقةي يف  ثةالاملعلى سبيل فالعمرانية،  ساليباا يفالتنوع  حيث ي الح ة، ي أوجه عديدسالمالفن اإل يفللتنوع 
متشةةةاهبان كنسةةةخة طبةةةق ااصةةةل حةةةىت يومنةةةا هةةةذا، أي اختلفةةةت  دانمسةةج اد أنةةةه ال يوجةةةد تقريبًةةةتنةةوع التصةةةميم الةةةداخلي للقبةةةة اجيةةة

ي، وهذا سالمذا يدل على الثراء الكبري الذي ميز الفن اإل، وهي وطرق معاجلة االضاءة الطبيعيةة والتصميم االنشائفيالعناصر الزخر 
 ية ابتداًء من التحف الصغرية وانتهاء ابلقصور واملساجد والقالع واملباي الضخمة.سالمبقية الفنون اإل يفاحلال 

خرفةةةة اخلةةةز  ز أو  تصةةةوير املنمنمةةةات مةةةثالً  يفاملسةةةتخدمة  سةةةاليبااأو  ، فالتقنيةةةاتاثن  كمةةةا ميكةةةن أن تخةةةذ التنةةةوع معةةة  
 ...للحقبة التارخيية االبلد الواحد اختلفت الطرز تبعً  يف البلد، بل أيضً ل يفلموقع اجلغرال اأخر، تبعً إىل  اختلفت من طراز

ل متنوعةةةة س ةةةكا يفالقطعةةةة الفنيةةةة الواحةةةدة يةةةتم تنةةةاول العنصةةةر الزخةةةر  يفمةةةثاًل يجةةةد املتلقةةةي وهنةةةا وجةةةه اثلةةةث للتنةةةوع والثةةةراء ف
أن يجةةد املتلقةةي ي خضةةع لناظةةام الوحةةدة، فسةةالمالفةةن اإل إالَّ أنوبةةرغم هةةذا التنةةوع والتبةةاين الكبةةري  ...خمتلفةةة أسةةاليبووضةةعيات و 
 القبةة، اسةتخدمها فنةان أخةر بشةكل مقصةودأو  الطبق النجمي اليت صممها الفنان املسلم علةى حةائط املسةجدأو  ةفيالوحدة الزخر 

اجيعةةل . وهةةذا مةةا ضةةمن حلةةي النسةةاءأو  علةةى إنءأو  علبةةة حلفةة  اجملةةوهرات، جهةةة أخةةرى مةةن املكةةان علةةى يفغةةري مقصةةود ورمبةةا أو 
السةهل  ( "سن الوحةدة مسةة رئيسةية جعلةت مةن41، صم1990)الشةامي، أ اركما ي  سالمالفن اإل لديه القدرة على ابييز املتلقي

 .ي بكل أنواعه على غريه من فنون اامم ااخرى"سالمابييز الفن اإل
 يتسةةم ابالنفتةةاح علةةى انخةةردمي عمةةل تقةة يفنةةه اجيمعهةةا وحةةدة عامةةة تتضةةمن أاجيةةد املتلقةةي فنةةون املعاصةةرة ال يفوعنةةد التأمةةل 

از احلةةدود يةجتا حمقًقةا، قةرنً  ثالثةة عشةري بقرابةة سةالمالفةن اإل هالوقةت الةذي سةةبق يفمجيةع أ ةاء العةامل،  يفنسةان قراءتةه يسةتطيع اإل
 فلسفة الوحدةإىل  عودله نوع من الدهشة وكأنه يبعض الفنون املعاصرة حتدث  يف لقييشاهدها املتعمال اليت ة. كما أن اافياجلغرا
وحدة إىل  زخرفة الشواطئ، وجلأت املفاهيميةإىل  (Land Art) ي، فعلى سبيل املثال جلأ فن اارضسالمتناول جزء من الفن اإلأو 

، (Typographyمةةةا يسةةةمى بفةةةن الرسةةةم ابحلةةةر  )أو  خلةةةطالرسةةةم التمثيلةةةي ابإىل  الوسةةةائط املتعةةةددةسةةةيادة الفكةةةرة، وجلةةةأت فنةةةون 
 (.9، 8) كل

 التجريد اهلندسي:  

م( أربعةة 2002)حتاملةة، العامةة، وقةد ذكةر  مالحمةه، وأحةد سةالمفنةون اإل أبةرزتعد مةن  فن الزخرفة اليت يفبرع الفنان املسلم 
التجريد(، لذا سنناقش هذه اخلصائص ونقارهنا ابلفنون ي هي )الناظام، التكرار، التناظر، سالمالفن اإل يفخصائص  كلية للزخرفة 

 الغربية:
ية حتث على الناظام والتوافق، فعند التأمل هلذا سالمسباب مجاله، والفلسفة اإلناظام هو أحد أإىل  لشكلخضوع ا النظام: .1

ة والكتابة جمتمعة فيية والنباتية والزخر العناصر احليوانيجد املتلقي املتضادة، ف اا كالي جنده يوائم بني سالمالفن اإل يفالناظام 
 ي.سالمالتشكيل اليت ابيز هبا الفن اإل يفحلركة اب لدى املتلقي اإلحساسحدث فيواحد،  يفضمن نطاق زخر  امعً 

سةةلوبية عنةةد اا يفالعمةةل التشةةكيلي وابثةةل ذلةةك  يفالفنةةون الغربيةةة منةةذ عصةةر النهضةةة وفنةةون احلداثةةة ابلناظةةام  يفأهةةتم الفنةةان 
ن تكةون أعلةى  ال كيةزناظةام فةن اارض مفهوم  يف مثالً  في الح الفن املعاصر،  يفالشكل، واستمر ذلك الناظام مبفهوم أخر  تناول

 .(11، 10) كل فن البيئة وكذلك اخلامات بيئية ومكملة للناظام العام عند تشكيل سطح اارض

امللل  للمشاهدتكامل وحدة العمل الفا، فال حتدث  يفثل ي ظاهرة ممتعة تتمسالمالفن اإل يفتعد ظاهرة التكرار  التكرار: .2
ن كسر راتبة التكرار على الرغم من كون عملية التكرار تتم دون تعديل، ولعل التقنيات اليت استخدمها الفنان املسلم هي مَ 

 اا كالربط هذه  أو تكبريها اترة وتصغريها اترة أخرى،أو  اا كالاالوان، واستخدم ال ديد بقلب  يفب حيث تالعَ 
حساس ابلسكون الاظاهري نتيجة هذا الفن؛ رغم اإلتعدد الغا عن فن ذا هوية رمزية ميزت ي هذا الل  بوحدات  كلية. واجيًَ 

نبع إحساس عام ابلنمو الالهنائي للوحدات املكررة. فجمع الفن فيابلنمو واحلركة الداخلية،  تشعر املشاهدا إالَّ أهنهذا التكرار، 
 للعني. متصاعدةبذلك بني متناقضني مها سكون ظاهري لأ كال وحركة داخلية  يسالماإل

، واخةذ (12) ةكلال كيةز علةى منطلةق التكةرار كأحةد أهةم أسةس التصةميم  (Op Art)اخلداع البصةري  فنوقد استخدم 
 يف اا ةكالكةرار حركةة علةى ت (Futurism) م، كمةا عمةدت املدرسةة املسةتقبلية1960أ كال مميزة منةذ منتصةف عةام  التكرار من

 . (14، 13أتمل ) كلأوضاع جديدة، 
رد جمليطبع الوعي اإلنساي بطابع اإلدراك، وليس في، سالمالفن اإل يف جوهرًيً  افضائيً  اتناظيميً  ايعد مبدأ التناظر عنصرً  التناظر: .3

 كالً  للر يةنتج في، متزنً  عضوًيً  اجزاء تناسقً مدى تناسق اا ؛اإلحساس التلقائي، كما يعكس نحية التكوين املوضوعي
، فنهنا تتناظر احالة انقسام الوحدات وعدم اكتماهلا ذاتيً  يفوحدات ذات كمال يوحي ابالستقرار واالتزان، حىت  مكون من

 مع مثيالهتا فتبلغ بذلك حالة من االستقرار النس .
السجاد،  يفالتناظر، يتضح ذلك عند التأمل  رزهاأبلزخرفة على أسس تصميمية خمتلفة من ليعتمد الفن الصناعي اليوم و 

ًز للمشاهدوورق احلائط، والستائر، وخمتلف املنتوجات،   اليوم. يتناوله التصميمالذي  يفالتصميم الزخر  يفأمهية التناظر  لي
 يفاحلال  هواجملردة كما  اا كالفضل ابثيل ي منبع الفن التجريدي، كونه يرفض املاظاهر احملسوسة. وي  سالمالفن اإل . التجريد:4

أيدي الفنانني املسلمني، فالفن التجريدي اهلندسي هو وليد  ىعل التجريد املطلق إالَّ إىل  . ومل يصل هذا الفنالنجمية ااطباق
ي هو سالماإل الفن يفاحلضارة الغربية، ولعل احملرك للتجريد  يفثقافة إنسانية استطاعت ختطي مبدأ احملاكاة الذي استمر طويالً 

 مستلق. ستناقش بشكل  رواح اليت تعد مضاهاة خللق و سبحانه وتعاىل، لذا جتنب تصوير ذوات اا
 (Geometric Abstraction) الغةةةرب بعيةةةدة عةةةن احليةةةاة الطبيعيةةةة كاملدرسةةةة التجريديةةةة اهلندسةةةية يفتةةةت الكثةةةري مةةةن الفنةةةون أ

أزال  (Minimal Art)فةن املينيمةال  يفم( أن 1997، مسيةثأ) أ ةارر فالفةن املعاصة يففنون احلداثةة، أمةا  يف( Cubismوالتكعيبية )
مثل أ كال  ،طاذج ذات  كل اصطناعي ومقفل للمتلقينسان ليقدم نسب ومقاييس اإلالتمثيلي وااسس املسيطرة على  هالتشبي

  ينتهمل ي الذي سالمالفن اإل يفتجريد ولكن ختتلف هذه املدارس الفنية عن ال. ااساسية وااولية الب  تت لتاظهر أوعناصر هندسية 
ااسلوب والوسائل فقط،  يفنزعات أسلوبية تقليدية، من حيث الناظرة السطحية لأ كال، مع تغري إىل  هذه املدارس انتهتكما 

سن هةةذه التجريديةةة ال م( 2003، غةةراب وحجةةازي)، يصةةفها ي فةةن لةةه فلسةةفة خاصةةة تكسةةبه خاصةةية الدميومةةةسةةالمان الفةةن اإل
 .يةسالمعن جوهر العقيدة اإل اعيدً ر  الفنان املسلم بتص

 التعبري:  و الرتميز

 أكدكما   سلك طرق أخرىإىل  ابلفنان املسلم امما حدتصوير، اللكراهية  اناظرً  ؛ابتعد الفنان عن احملاكاة للطبيعة بشكل كبري
حتةوير إىل  زخار  اارابسةك بلجوء" (369، صم2002، حتاملة)اليت وصفها و  .والرقش، كفن املنمنمات م(1996)خالصي، 

م( أن 2002)رجب،  أ اروحول هذا   كل هندسي وهي مثرة إبداعات الفنان املسلم سرقى أ كاله".إىل  النبايت وحتويله الشكل
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امللل  للمشاهدتكامل وحدة العمل الفا، فال حتدث  يفثل ي ظاهرة ممتعة تتمسالمالفن اإل يفتعد ظاهرة التكرار  التكرار: .2
ن كسر راتبة التكرار على الرغم من كون عملية التكرار تتم دون تعديل، ولعل التقنيات اليت استخدمها الفنان املسلم هي مَ 

 اا كالربط هذه  أو تكبريها اترة وتصغريها اترة أخرى،أو  اا كالاالوان، واستخدم ال ديد بقلب  يفب حيث تالعَ 
حساس ابلسكون الاظاهري نتيجة هذا الفن؛ رغم اإلتعدد الغا عن فن ذا هوية رمزية ميزت ي هذا الل  بوحدات  كلية. واجيًَ 

نبع إحساس عام ابلنمو الالهنائي للوحدات املكررة. فجمع الفن فيابلنمو واحلركة الداخلية،  تشعر املشاهدا إالَّ أهنهذا التكرار، 
 للعني. متصاعدةبذلك بني متناقضني مها سكون ظاهري لأ كال وحركة داخلية  يسالماإل

، واخةذ (12) ةكلال كيةز علةى منطلةق التكةرار كأحةد أهةم أسةس التصةميم  (Op Art)اخلداع البصةري  فنوقد استخدم 
 يف اا ةكالكةرار حركةة علةى ت (Futurism) م، كمةا عمةدت املدرسةة املسةتقبلية1960أ كال مميزة منةذ منتصةف عةام  التكرار من

 . (14، 13أتمل ) كلأوضاع جديدة، 
رد جمليطبع الوعي اإلنساي بطابع اإلدراك، وليس في، سالمالفن اإل يف جوهرًيً  افضائيً  اتناظيميً  ايعد مبدأ التناظر عنصرً  التناظر: .3

 كالً  للر يةنتج في، متزنً  عضوًيً  اجزاء تناسقً مدى تناسق اا ؛اإلحساس التلقائي، كما يعكس نحية التكوين املوضوعي
، فنهنا تتناظر احالة انقسام الوحدات وعدم اكتماهلا ذاتيً  يفوحدات ذات كمال يوحي ابالستقرار واالتزان، حىت  مكون من

 مع مثيالهتا فتبلغ بذلك حالة من االستقرار النس .
السجاد،  يفالتناظر، يتضح ذلك عند التأمل  رزهاأبلزخرفة على أسس تصميمية خمتلفة من ليعتمد الفن الصناعي اليوم و 

ًز للمشاهدوورق احلائط، والستائر، وخمتلف املنتوجات،   اليوم. يتناوله التصميمالذي  يفالتصميم الزخر  يفأمهية التناظر  لي
 يفاحلال  هواجملردة كما  اا كالفضل ابثيل ي منبع الفن التجريدي، كونه يرفض املاظاهر احملسوسة. وي  سالمالفن اإل . التجريد:4

أيدي الفنانني املسلمني، فالفن التجريدي اهلندسي هو وليد  ىعل التجريد املطلق إالَّ إىل  . ومل يصل هذا الفنالنجمية ااطباق
ي هو سالماإل الفن يفاحلضارة الغربية، ولعل احملرك للتجريد  يفثقافة إنسانية استطاعت ختطي مبدأ احملاكاة الذي استمر طويالً 

 مستلق. ستناقش بشكل  رواح اليت تعد مضاهاة خللق و سبحانه وتعاىل، لذا جتنب تصوير ذوات اا
 (Geometric Abstraction) الغةةةرب بعيةةةدة عةةةن احليةةةاة الطبيعيةةةة كاملدرسةةةة التجريديةةةة اهلندسةةةية يفتةةةت الكثةةةري مةةةن الفنةةةون أ

أزال  (Minimal Art)فةن املينيمةال  يفم( أن 1997، مسيةثأ) أ ةارر فالفةن املعاصة يففنون احلداثةة، أمةا  يف( Cubismوالتكعيبية )
مثل أ كال  ،طاذج ذات  كل اصطناعي ومقفل للمتلقينسان ليقدم نسب ومقاييس اإلالتمثيلي وااسس املسيطرة على  هالتشبي

  ينتهمل ي الذي سالمالفن اإل يفتجريد ولكن ختتلف هذه املدارس الفنية عن ال. ااساسية وااولية الب  تت لتاظهر أوعناصر هندسية 
ااسلوب والوسائل فقط،  يفنزعات أسلوبية تقليدية، من حيث الناظرة السطحية لأ كال، مع تغري إىل  هذه املدارس انتهتكما 

سن هةةذه التجريديةةة ال م( 2003، غةةراب وحجةةازي)، يصةةفها ي فةةن لةةه فلسةةفة خاصةةة تكسةةبه خاصةةية الدميومةةةسةةالمان الفةةن اإل
 .يةسالمعن جوهر العقيدة اإل اعيدً ر  الفنان املسلم بتص

 التعبري:  و الرتميز

 أكدكما   سلك طرق أخرىإىل  ابلفنان املسلم امما حدتصوير، اللكراهية  اناظرً  ؛ابتعد الفنان عن احملاكاة للطبيعة بشكل كبري
حتةوير إىل  زخار  اارابسةك بلجوء" (369، صم2002، حتاملة)اليت وصفها و  .والرقش، كفن املنمنمات م(1996)خالصي، 

م( أن 2002)رجب،  أ اروحول هذا   كل هندسي وهي مثرة إبداعات الفنان املسلم سرقى أ كاله".إىل  النبايت وحتويله الشكل
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اء املصةةحف وامسةة يفزخرفةةة عنةةاوين السةةور  يفالقةةرن الثالةةث اهلجةةري اسةةتخدم الزخةةار  النباتيةةة فقةةط  يفالعصةةر العباسةةي  يفالفنةةان 
هنايةة القةرن الرابةع اهلجةري وبدايةة  يفعلةى طريقةة التوريةق، أمةا فالعصةر الفةاطمي  يفمصةاحبة للخةط الكةو  ملسو هيلع هللا ىلصدعيه للرسةول امللوك وأ

الزخةةةار  النباتيةةةة الزخةةةار  احليوانيةةةة واادميةةةة بشةةةكل حمةةةور، حيةةةث أخةةةذت الزخةةةار  بنةةةوع مةةةن الدقةةةة إىل  القةةةرن اخلةةةامس أدخةةةل
تطوير مفرداته وعناصةره،  يفي بدأ سالمم(. لذا نالح  أن الفن اإل12ية القرن السادس اهلجري )هنا يفابستخدام قوالب الطباعة 

 ي.سالمالفن اإل أحد مميزاتعد الرمزية اظاهر احملسوسة إىل رموز، وبذلك تل املوتقنياته، حىت أصبح فن حوّ 
ثالثينيةات وأربعينيةات  يفوذلةك  واختزاهلةا اا ةكالتبسةيط إىل  (Abstract Expressionism)وقةد عةادت التجريديةة التعبرييةة 

أعمةةاهلم  يفاسةةتخدام الرمةةز كةةدالالت تعبرييةةة إىل  املعاصةةرةم 1960عةام  (Fluxus. كمةةا اعتمةةدت حركةةة فلوكسةةس )القةرن العشةةرين
  م(.1996)سليمان، 

 الدمج بني الرسم واخلط:  

ي الغربيني )املستشرقني( سالمونقاد الفن اإل "أنه مع اع ا  م رخي (159، صم2003،  عبان) أ اري سالمالفن اإل يف
، فبدت تفسةرياهتم وحتلةيالهتم مغرضةة سالماإل يفحترمي التصوير التشبيهي إىل  م عزوهاإالَّ أهني، سالمالفن اإل يفبفرادة ظاهرة اخلط 
 التةةارخيي وحةةب الفنةةان ، وفهةةم اإلرث الفةةاسةةالماإل يفقاصةةرة عةةن فهةم فلسةةفة التوحيةةد فهةةي أخةةرى مةةن نحيةةة مةن نحيةةة، ونقصةةة 
، الةةيمن يف اوخصوًصة سةةالمقبةل اإل يفالكتابةة كعنصةةر زخةر أن العةرب قةةد اسةتخدموا إىل  موضةع أخةةر يف اومشةريً  املسةلم هلةذا اخلةةط".

وحةول هةذا يةورد  (،15) ةكل سةالمالعربية املزدهةرة الةيت سةادت قبةل جمةيء اإل املمالكي انطلق من فنون سالمسن الفن اإل اوم كدً 
، سالمقبل اإللشبه اجلزيرة العربية اجلنوب الغرل  يفمن تقدم احلضارة املبكرة لعرب  (Rathges)م( ما ذكره راجيس 2000، )جودة

كمةا   .عةام قبةل املةيالد ومةا قبلهةا 500الفة ة مةا بةني  يفقل لبالد مةا بةني النهةرين والتأثري الكبري املتبادل بينها وبني الشام، وااثر اا
لم بتشكيل الكائنات احلية ابخلط بطريقة حمورة كتشكيل الطيور والكائنةات احليةة ابخلةط، كمةا مت اجلمةع بةني الزخرفةة سقام الفنان امل

 قوالب تشكيلية متعددة. يفواخلط 
هناية القةرن الثةامن  يف (Paul Klee) مع أعمال بول كلي الفن الغرل يفت هذه الاظاهرة اجلمع بني التصوير واخلط بدأ يفأما 
هنايةة سةةبعينات القةرن التاسةع عشةةر، وهةذا مةةا  يف أعمةال بةةرنر كنتةني حيةث تعامةةل مةع احلةةرو  العربيةة تعةاماًل معمةةارًيً  يفق  عشةر،
اخلةةط اجتاهةةات خمتلفةةة، بةةل تعةةد ظةةاهرة  واختةةذم، 1916عةةام  (Dada) أعمةةال الةةدادا يف اكمةةا ظهةةر جليًةةم(.  1990)داغةةر، أكةةده 
 .مجيع صور الفن املعاصر حىت اليوم يف، واستمرت دئهامن مبا اأ أساسيً الدادا مبدً  يفاخلط 

أن اخلةزا  "( 664، صم1990، الةدواخلي) ذكراستخدم اخلط للحكةم واملةواع ، فة ايضً واجلدير ابلذكر أن الفنان املسلم أ
 ادمةت سةعيدً -العةزم قةادم-كتابة بعةض احلكةم واملةواع  مثةل: أقنةع تعةز  يفاملسلم استخدم الزخار  والوحدات ووظف اخلط العرل 

 ابةل أيًضةةفقةةط؛ يهةةد  جلمةال الشةكل  افلةم يكةن فةةن اخلةط فنًةمةن خةف طةةف". -فةاز مةن اتقةةى-مةن صةً قةةدر-عةف تعةةا -هبةم
 .اليومحيمل فكرة وهو ما دعت إلية الفنون املفاهيمية 

 غياب أنا راعي الفن: 

إمكانيةات العمةل، منهةا اامةوال علةى ن املقصود هبا هنةا اافةراد الةذين وفةروا للفنةان "أ( 182، صم1995حسني، )عرفها و 
ية سالمصور اإلالع يفالفن  أكد ا صار رعاة املكان املناسب". كما فريتو أو  ألوان وأوراقأو  أدوات الرسم والنقشأو   كل رواتب

ن الرمةوز هةا الفنةانني الةتخلص مةفيبعةض ااعمةال حةاول اجيةد املتلقةي احلكام والسةالطني، فاإلنتةاج الفةا خضةع لةذوقهم، وقةد  على
 . الف ة ااموية يف اخصوصً  الدينية العالقة بفن الرعاة

 االفةةن املعاصةةر سهنةةم جتةةار، ميتلكةةون صةةاالت، وهةةذا مكةةان لةةيس مثاليًةة يف( رعةةاة الفةةن م1984 ،بريچيةةهوصةةف )املقابةةل  يف
حيقق هذا العمل مسألة رحبية،  للفن، إذ اجيب على الفنان اخلضوع للتقدير اجلمايل من صاحب الصالة املتذوق للفن، وأن اومكرسً 

وأهةم  ةر  السةوق فكةان  ،العصةر اامةوي، الةذي التةزم بشةر  ذائقةة الرعةاة فقةط يفي سالموكأهنم بذلك يعودون لبداًيت الفن اإل
العصر العباسي وما  يفم( أنه 1995، حسني) ذكرحني  يفدمشق،  يفللجمهور احلكم على أعمال قبة الصخرة واملسجد ااموي 

 امستشةةهدً دعةةم الفةةن، أنةةه  يفم( دور امللةةوك واالمةةراء بشةةكل جلةةي 1995 ،عكا ةةة)وقةةد بةةني  ...طلةةق احلريةةة للفنةةان املسةةلمبعةةده ا
ًاطو حيث خطوطة "ازة نمة" مب كان هناك أربعة وعشرون ألف خمطوطة عند وفاة أكً،  أكً مئة فنان إلعدادها، كما   رمجع اإلم

الفنةون  يف( Performance Artاملراسم والةور . وهةو أ ةبه ملةا يسةمى بفةن ااداء ) يفمل كما يتم تداول بعض املناقشات حول الع
، ة وتكاليف العملمناقشة اافكار وعمل سيناريو أو قصة العمل قبل تنفيذها وطبيعة الرعايواليت تعتمد بشكل كبري على  املعاصرة

ي سالمحجم التطور الذي  هده الفن اإل إدراك للقار لكي يتس  ، تلك العصور يفللفنانني  غري احملدودوهذا مثال ملعرفة الدعم 
أن م( 1984)بريچيةةه،  وقةةد أكةةدضةةل الاظةةرو  االقتصةةادية ااخةةرية.  يفوهةةذه قضةةية يعةةاي منهةةا الفةةن املعاصةةر  ...ذلةةك الوقةةت يف

 العرض والطلب واتجر الصالة هم من ي كدون جدارة الفنان وكفاءته ال اجلمهور والنقاد.

 نا الفاعلة للفنان: غياب األ

العلوم التطبيقيةة والكيميةاء واهلندسةة وغريهةا مةن  يفمنزلة العلماء  فاقتخذوا  هرة أالفنون الغربية  يفاجيد املتلقي أعالم الفن 
 يونردول عمالس فاملتأمل ؛فنانني فنهو  احلديث ااورول وخاصة الفن" ث أنحي (1، صم2011 ،مشهود) وهو ما ذكره. العلوم
ًانتأو  (Leonardo da Vinci) فينشي دا  اجيد وغريهم (Pablo Picasso) بيكاسواببلو أو ( Rembrandt van Rijn) راين فان رام
سةلفادور و  بيكاسةو عمةالأ معرفةة السةهل فمةن وهلةذا ...الفنةانني مةن غةريه عةن هبةا ينفةرد ومعاجلةة خصوصةية لةه مةنهم واحةد كةل نأ

بط ذكر اسم الفنان بفن ال ميكن سي حال من فارت ."غريهمأو  (Vincent van Gogh) خو ك فان فينسنت (Salvador Dali) دايل
الةدادا مدرسةة حةىت أتةت  ...تفضيل مجايل جتاه هذه الرموز اخلالةدةأو  حىت طرح وجهة ناظرأو  التقليل من  أنه،أو  حوال نقدهاا

 الفن ابلنقد يف االلوحة، وتناولوا تلك ااعمال اليت تعد رموزً  بفكر أن الفن زائل وحلاظي وكذلك الفنان، فلم يدونوا اسم الفنان على
، وكمةةا فعةةل الةةداديون (Mona Lisa) بلوحةةة املةةونليزا (Marcel Duchamp)دو ةةامب  الفنةةان مارسةةيل حةةىت ابلتغيةةري، كمةةا فعةةلأو 

 .(Cézanne Paul) سيزانالفنان بول سعمال رواد الفن أمثال 
، على الرغم من للفن املعاصرالفن املعاصر بل أن الكثري من النقاد يعدها البداية احلقيقية  يفأحدثت هذه احلركة نقلة نوعية 

احلقيقةة يةةنم عةن عنةةدم اكتمةال الر يةةة حةول هةةذا  يفوهةةذا  ...تيةةار عبثةي وأهنةا قةةاصتإبن االةداد تنةةاولواتةةاب العةرب ك  الأن الكثةري مةن 
 االجتاه.

 فيبل هلا بعد فلسة االدادمدرسة عن  ل الفن، وكان له فلسفة مجالية ال تقل  أنً مسه على أعمااكان الفنان املسلم ال يدون 
 حةق يف اتفريطًة يعا وال مقصود، أمر وهذا غائبة، تكون تكاد يةسالماإل الفنون يف الفردم( سن أن 2009)الغيثي، ؛ يصفه أعمق
 .الذات عن احلديث وينكر احلياة يف الفا العمل وظيفةب ي من نضج موقف عن نتج الفرد( أن)  خصية فغياب. يالتعبري  الفرد

 النفعية واجلمالية:  

( 98، صم1984، القةادر عبةد) ذكةرعن معاظم فنون العصةور الوسةطى، وهةي كمةا  هي مسة ابرزة ميزتسالمالفن اإل يفظهر 
علةى  اويل  احتياجاته العامة، وقياًسةأعماق اإلنسان،  يفي ال يدور حول اافراد بل يتجه اجتاه اجتماعي راسخ سالم"أن الفن اإل

فنه ليصةنع ااواي والسةجاد وااقمشةة، ويرسةم الصةور الةيت تةزين الكتةب،  فأمتددة، فيلأ ياء امل اذلك فأن الفنان املسلم هو صانعً 
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 االفةةن املعاصةةر سهنةةم جتةةار، ميتلكةةون صةةاالت، وهةةذا مكةةان لةةيس مثاليًةة يف( رعةةاة الفةةن م1984 ،بريچيةةهوصةةف )املقابةةل  يف
حيقق هذا العمل مسألة رحبية،  للفن، إذ اجيب على الفنان اخلضوع للتقدير اجلمايل من صاحب الصالة املتذوق للفن، وأن اومكرسً 

وأهةم  ةر  السةوق فكةان  ،العصةر اامةوي، الةذي التةزم بشةر  ذائقةة الرعةاة فقةط يفي سالموكأهنم بذلك يعودون لبداًيت الفن اإل
العصر العباسي وما  يفم( أنه 1995، حسني) ذكرحني  يفدمشق،  يفللجمهور احلكم على أعمال قبة الصخرة واملسجد ااموي 

 امستشةةهدً دعةةم الفةةن، أنةةه  يفم( دور امللةةوك واالمةةراء بشةةكل جلةةي 1995 ،عكا ةةة)وقةةد بةةني  ...طلةةق احلريةةة للفنةةان املسةةلمبعةةده ا
ًاطو حيث خطوطة "ازة نمة" مب كان هناك أربعة وعشرون ألف خمطوطة عند وفاة أكً،  أكً مئة فنان إلعدادها، كما   رمجع اإلم

الفنةون  يف( Performance Artاملراسم والةور . وهةو أ ةبه ملةا يسةمى بفةن ااداء ) يفمل كما يتم تداول بعض املناقشات حول الع
، ة وتكاليف العملمناقشة اافكار وعمل سيناريو أو قصة العمل قبل تنفيذها وطبيعة الرعايواليت تعتمد بشكل كبري على  املعاصرة

ي سالمحجم التطور الذي  هده الفن اإل إدراك للقار لكي يتس  ، تلك العصور يفللفنانني  غري احملدودوهذا مثال ملعرفة الدعم 
أن م( 1984)بريچيةةه،  وقةةد أكةةدضةةل الاظةةرو  االقتصةةادية ااخةةرية.  يفوهةةذه قضةةية يعةةاي منهةةا الفةةن املعاصةةر  ...ذلةةك الوقةةت يف

 العرض والطلب واتجر الصالة هم من ي كدون جدارة الفنان وكفاءته ال اجلمهور والنقاد.

 نا الفاعلة للفنان: غياب األ

العلوم التطبيقيةة والكيميةاء واهلندسةة وغريهةا مةن  يفمنزلة العلماء  فاقتخذوا  هرة أالفنون الغربية  يفاجيد املتلقي أعالم الفن 
 يونردول عمالس فاملتأمل ؛فنانني فنهو  احلديث ااورول وخاصة الفن" ث أنحي (1، صم2011 ،مشهود) وهو ما ذكره. العلوم
ًانتأو  (Leonardo da Vinci) فينشي دا  اجيد وغريهم (Pablo Picasso) بيكاسواببلو أو ( Rembrandt van Rijn) راين فان رام
سةلفادور و  بيكاسةو عمةالأ معرفةة السةهل فمةن وهلةذا ...الفنةانني مةن غةريه عةن هبةا ينفةرد ومعاجلةة خصوصةية لةه مةنهم واحةد كةل نأ

بط ذكر اسم الفنان بفن ال ميكن سي حال من فارت ."غريهمأو  (Vincent van Gogh) خو ك فان فينسنت (Salvador Dali) دايل
الةدادا مدرسةة حةىت أتةت  ...تفضيل مجايل جتاه هذه الرموز اخلالةدةأو  حىت طرح وجهة ناظرأو  التقليل من  أنه،أو  حوال نقدهاا

 الفن ابلنقد يف االلوحة، وتناولوا تلك ااعمال اليت تعد رموزً  بفكر أن الفن زائل وحلاظي وكذلك الفنان، فلم يدونوا اسم الفنان على
، وكمةةا فعةةل الةةداديون (Mona Lisa) بلوحةةة املةةونليزا (Marcel Duchamp)دو ةةامب  الفنةةان مارسةةيل حةةىت ابلتغيةةري، كمةةا فعةةلأو 

 .(Cézanne Paul) سيزانالفنان بول سعمال رواد الفن أمثال 
، على الرغم من للفن املعاصرالفن املعاصر بل أن الكثري من النقاد يعدها البداية احلقيقية  يفأحدثت هذه احلركة نقلة نوعية 

احلقيقةة يةةنم عةن عنةةدم اكتمةال الر يةةة حةول هةةذا  يفوهةةذا  ...تيةةار عبثةي وأهنةا قةةاصتإبن االةداد تنةةاولواتةةاب العةرب ك  الأن الكثةري مةن 
 االجتاه.

 فيبل هلا بعد فلسة االدادمدرسة عن  ل الفن، وكان له فلسفة مجالية ال تقل  أنً مسه على أعمااكان الفنان املسلم ال يدون 
 حةق يف اتفريطًة يعا وال مقصود، أمر وهذا غائبة، تكون تكاد يةسالماإل الفنون يف الفردم( سن أن 2009)الغيثي، ؛ يصفه أعمق
 .الذات عن احلديث وينكر احلياة يف الفا العمل وظيفةب ي من نضج موقف عن نتج الفرد( أن)  خصية فغياب. يالتعبري  الفرد

 النفعية واجلمالية:  

( 98، صم1984، القةادر عبةد) ذكةرعن معاظم فنون العصةور الوسةطى، وهةي كمةا  هي مسة ابرزة ميزتسالمالفن اإل يفظهر 
علةى  اويل  احتياجاته العامة، وقياًسةأعماق اإلنسان،  يفي ال يدور حول اافراد بل يتجه اجتاه اجتماعي راسخ سالم"أن الفن اإل

فنه ليصةنع ااواي والسةجاد وااقمشةة، ويرسةم الصةور الةيت تةزين الكتةب،  فأمتددة، فيلأ ياء امل اذلك فأن الفنان املسلم هو صانعً 
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ب علةةوم اهلندسةةة حةةىت أن كتةة ةةىت فةةروع احليةةاة".  يفويصةةنع اادوات الفنيةةة ويزينهةةا، ومةةن ق فةةأن عبقريتةةه الفنيةةة عةةًت عةةن نفسةةها 
س وقراءهتةا قةراءة فنيةة عنةد تشةرحيه فةيخمطوطةة أبةن الن يفعنةد التأمةل  اذلةك جليًة وميكةن مالحاظةةوالطلب مل تسلم من هذا االبداع، 

"أن ( 662م، ص1990)الةدواخلي، حةول هةذا  ذكةرو  ؛مجع الفنان املسلم بني اجلوانب الفنية واجلمالية (. لذلك16 كل)للعني 
سكثر مةن ألةف عةام، تلةك املدرسةة ااملانيةة الةيت كانةت تنةادي  (Bauhaus) الباوهاوس أهدافه قد سبق مدرسة يفي سالمالفن اإل

ي، سةالمالفةن اإل يفعلةى هةذا كثةرية . ولعل اامثلةة القرن العشرين سن الفن البد أن يكون له وظيفة نفعية ومجالية على السواء" يف
 تلفة اليت صممت اغراض نفعية.اجملسمات املخالصناعات و وذلك عند إدراك 

 شغل الفراغ:  

، بل جاء من اسقا  فكةرى علةى املعتقةدات، الةيت يسالمالفن اإل يف هباءً  تتم( مل 1997، اخلالد) أ ار غل الفراغ كما 
طانية و ةريرة.  التفكةري سمةور  ةيإىل  ن حلاظةة الفةراغ قةد تة دي، اتبةارك وتعةاىل اخلةالقمةن صةنع ال ت من ابلفراغ هلذا الكةون املةدرك 

 أ ةةةارمةةةن جانةةةب أخةةةر كمةةةا كةةةره الفنةةةان املسةةةلم املسةةةاحات الفارغةةةة، وبةةةدأ ميلهةةةا ابلزخةةةار  املختلفةةةة، اهلندسةةةة واندميةةةة والنباتيةةةة. 
تةةراثهم الفةةةا، ولكنهةةةا بلغةةت ذروه عاليةةةة مةةةن اإلبةةةداع  يفأنةةةه مل يكةةةن املسةةلمون أول مةةةن اسةةةتخدم الزخرفةةةة إىل  م(1997، إبةةراهيم)

 يف ختةةةلا مل إالَّ أهنةةةعةةةت بةةةني زخةةةار  نباتيةةةة وكتابيةةةة وهندسةةةية وزخةةةار  ابثيليةةةة حيوانيةةةة وأدميةةةة، ورغةةةم هةةةذا التنةةةوع وتنو  واجلمةةةال،
اجيد املتلقي ي سالمالفا اإل املوروث يففعند التأمل  .اليت  غلت الفراغ تصميماهتا من االعتماد على ااسس اهلندسية واستخدامها

 .الصغرية والنفعية ابا ياءوانتهاًء  ابحلائط ابتداءً والزخرفة، أن الفنان املسلم  غلها ابلتزيني 
الفةراغ،  املستشةرقني، و ةغلوا اية، خصوصً سالمابلزخار  اإل نتيكية واالنطباعيةاف ة الروم يفالغرب  فناي كما ي لح  اهتمام

وثنةاًي املالبةس واااثث، واسةتمر احلةال  ات ااعمةال الفنيةة فيةخل يفي، سةالمالذي كةان وال يةزال مبةدأ أساسةي مةن مبةاد  الفةن اإل
لةةةدى  (Fauvism)والوحشةةةية  (Post-Expressionism)ومةةةا بعةةةد التعبرييةةةة  (Expressionism) التعبرييةةةةبعةةةض املةةةدارس ك يفكةةةذلك 

، (Wassily Kandinsky) كاندينسةكي اسةيليڤ ،(Paul Gauguin)بةول غوغةان و ، (Henri Mattis) ماتيس هنري فنانني من أمثال
، 17) ةةكل املعاصةةرة الوسةةائط املتعةةددةفنةةون  يفو ( Vector Art)كتةةور فين ال، وفةة(Visual Illusion)  فنةةون اخلةةداع البصةةريحةةىت
18).  

 قالب واحد: يفاجلمع بني خامات خمتلفة 

يفسةاء قبةة فس يفأعمال العمارة كمةا  يفاستخدام اخلامات والعناصر ضمن احليز الواحد، سواء  يفاهتم الفنان املسلم ابلتنوع 
احلةةوائط، وأعمةةال  يفالفسيفسةةاء، واخلةةز  القيشةةاي واخلةةط،  يفهةةا بةةني ااصةةدا  والزجةةاج والقطةةع املزججةةة فيالصةةخرة الةةيت مجةةع 

املشغوالت الفنية الصغرية، كأعمال التطعيم الةيت مجعةت بةني قشةر اخلشةب  يفأو  ااعمدة، يفاالسقف والقبة، والرخام  يفاخلشب 
نةةةواع أحسةةةاس سي نةةةوع مةةةن عمةةةال ابلوحةةةدة، دون اإلتلةةةك اا اتسةةةمتاملقابةةةل  يفلصةةةد ، والل لةةة  والقمةةةا ، و امللونةةةة، والعةةةاج، وا

 أكةةةةةدوهةةةةةذا ميةةةةةنح جانةةةةةب أخةةةةةر كمةةةةةا  ة.فيةةةةةاخلةةةةةط والوحةةةةةدات الزخر  يفه احلركةةةةةة الدائمةةةةةة تحةةةةةس مجةةةةةايل مةةةةةتقن  ةةةةةكل يفالفصةةةةةل، 
التبةةذير إىل  ي بعةةدم امليةةلإسةةالميعةةد مبةةدأ  ، الةةذيللبعببد عببن البب  ي يسةةعى سةةالمم( أن الفةةن اإل2005م؛ علةةي،2001)حممةةد،

ًيق املعدي للطني.إىل  واإلسرا ، فحول الفنان املسلم اا ياء العادية  حتف فنية، وأضا  ال
علةى اسةتحياء حةىت  (Collage) التكعيبية اجلمع بةني اكثةر مةن خامةة وأضةافت الكةوالجعمال املدرسة  استخدمت املقابل يف
امل رخةون والنقةاد البدايةةة  ي يعةةدهذوالة، بدايةة القةةرن العشةرونأ ةاء أورواب وأمريكةا  يف فرنسةا ق انتشةةر يف شةأا الةةذي نالةداد أتةى اجتةاه
والتعبرييةة  (Surrealism)السةرًيلية حيةز واحةد، كمةا أتةى بعةد هةذا  يفمةع بةني اخلامةات املختلفةة كونةه اجتةاه اجيل املعاصةر لفنلاجلادة 

 يفم( أن لفةن التجميةع 2002 ،الصةه ) ذكةروحةول هةذا  ،اأعمال النحت كثريً  يفتضح ذلك لذلك االجتاه، وا م يدينالتجريدية 
 اليجعلوهةة اا ةةكالجتميةةع إىل م 1924عةةام  الفةةن الغةةرل اجتاهةةان مهةةا السةةرًييل والتعبةةريي التجريةةدي، فنجةةذب الفنةةانني السةةرًيليني

فةا ابخلامةات وتنوعهةا. كمةا أن تعامةل الفنةان مةع اخلامةات يطةرح ان هدفهم إثراء العمل ال امالئمة ملا حيتاجونه من تعبريات، م كدً 
ااعمةال  يفظهر استخدام اخلامات الطبيعية والصةناعية واملصةبوابت، وأ ةكال جةاهزة  وقد العديد من احللول التشكيلية والتعبريية.

 (Pop Art)الفةةةن الشةةةع  و ( Installation Artوفةةةن جتهيةةةز الفةةةراغ ) (Poor Art)الفةةةن الفقةةةري  يف اأيًضةةةبشةةةكل واضةةةح  النحتيةةةة
 .(52، 50) كل

 تنمية اخليال واالبتكار:

لعقيةةدة وفلسةةفة الفةةن  علةةى الةةرغم مةةن حمافاظتةةه علةةى القواعةةد العامةةةالزخرفةةة واخلةةط والعمةةارة  يفكثةةرية   طةةرزالفنةةان املسةةلم طةةور 
يةتعلم  مةنعلةى هةذا كثةرية؛ فهنةاك فةرق بةني  ، فجمةع بةني التطةوير واالبتكةار ومل يكسةر القواعةد العامةة للوحةدة. والشةواهديسالماإل

( 139، صم1994، حسةب و)وقةد ذكةر ليبةدع ويبتكةر،  -بعةد أن يتقنهةا- ينطلق من هذه القواعد منصول وبني القواعد واا
أنه يوجد إىل ا هً منو  تصوير النبااتت واا جار والزخار  اهلندسية للتعبري عن خيالة الفا".إىل  إبداعاته يف"أنه اجته الفنان املسلم 

بني اخلط العرل وفن اخلط العرل، فاخلط العرل هو اخلط اجلميةل الةذي يكتةب حسةب قواعةد وأصةول اخلةط العةرل، وال  فرق مثالً 
مةةن  ااخلةةط وتعبةةريً  يف اكونةةه إبةةداعً   يفيسةةتطيع اخلطةةا  أن حييةةد عنهةةا، أمةةا فةةن اخلةةط العةةرل فهةةو جمةةال أخةةر ي عةةا بكةةل مسةةات الفةةن 

خطةةا  ابرع يعتمةةد علةةى  مأمةةا يكةةون املتلقةةيالتعبةةري وحريةةة اسةةتخدام أداة التعبةةري، وبةةذلك ال  أسةةاليبالفنةةان، وتنةةوع خةةالل ذات 
 اتباع قواعد اخلط فقط بل أمام فنان مبدع ذو حس مرهف. يفمهارته 
ًة عةن  اا  مبا رً لتحطم كل ما هو مرتبط ابلواقع ارتبأتت م، 1920 عام (Surrealism)السرًيلية ي لح  أن املقابل  يف ومعة

 الوسةائط املتعةددةفنةون  يف بشةكل جلةيذلةك  وميكن ر يةبداع، حالم اليقاظة لدى الفنان، ففتحت أمامه أفاق واسعة للتعبري واإلأ
 يفالفن املعاصةر،  يفوذلك ( Graphic)ك فيواجلرا (Digital Artsالفنون الرقمية )أعمال  يفعلى جتسيد اخليال العلمي  اليت تعتمد

 ي.سالما الفن اإلملوقت الذي سبقها

 التعبري عن االنفعاالت الداخلية:

 يفبشةكل كبةري، و  أعمةال املنمنمةات يف اانفعةاالت الفنةان وأحاسيسةه، ظهةر ذلةك جليًةفريةدة  وبطريقةةي سةالمالفن اإل جسد
تنةةةاول  عنةةةد، وأسةةةلوبه اخلةةةاص الفنيةةةة للفنةةةانر يةةةة الاملنمنمةةةات  عكةةةسإىل  (94-93، صم1993)الشةةةريف،  أ ةةةارهةةةذا السةةةياق 
نسةاي ال إها دقة واقعية، ورموز متنوعة، وصياغات فنيةة تعبرييةة، ومضةمون فيعكست أ كال خمتلفة من التعبري الفا،  موضوعات

 ديث.الفةن احلة يفربعةة، فللفنةان مطلةق التعبةري كمةا خرى، فتم تناول املناظور اترة مسطح واترة من الزواًي اا كال الفن ااأ يف هنرا
 كمةا صةنف،  ةتت هبا التكعيبيةاافكار اليت أ افبسط اا ياء متجاوزً  .م(1984، القادر عبد) أ ارالتسطيح أيضا كما إىل  بل جلأ

 أسلوب مستقل.من كل مدرسة به  عشرة مدرسة، ملا ابيزت  اثنيتإىل  يسالمالفن اإل يفم( مدارس التصوير 1982)دمياند، 
ىاجملسةةةمات  يفأمةةةا  كمجسةةةمات   فعةةةً عةةةن موضةةةوعات غريبةةةة وخرافيةةةةجلةةةي،  حاسةةةيس الفنةةةان بشةةةكل  أنفعةةةاالت و أثةةةر ا فةةةري 
الفلسةةفة االنفعاليةةة  يفاملدرسةةة التعبرييةةة احلديثةةة والوحشةةية الةةيت تعةةد رأس اهلةةرم  يفكمةةا   املبالغةةة واحلةةذ  أحيةةانً إىل  بةةل جلةةأالعنقةةاء، 
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 يفم( أن لفةن التجميةع 2002 ،الصةه ) ذكةروحةول هةذا  ،اأعمال النحت كثريً  يفتضح ذلك لذلك االجتاه، وا م يدينالتجريدية 
 اليجعلوهةة اا ةةكالجتميةةع إىل م 1924عةةام  الفةةن الغةةرل اجتاهةةان مهةةا السةةرًييل والتعبةةريي التجريةةدي، فنجةةذب الفنةةانني السةةرًيليني

فةا ابخلامةات وتنوعهةا. كمةا أن تعامةل الفنةان مةع اخلامةات يطةرح ان هدفهم إثراء العمل ال امالئمة ملا حيتاجونه من تعبريات، م كدً 
ااعمةال  يفظهر استخدام اخلامات الطبيعية والصةناعية واملصةبوابت، وأ ةكال جةاهزة  وقد العديد من احللول التشكيلية والتعبريية.

 (Pop Art)الفةةةن الشةةةع  و ( Installation Artوفةةةن جتهيةةةز الفةةةراغ ) (Poor Art)الفةةةن الفقةةةري  يف اأيًضةةةبشةةةكل واضةةةح  النحتيةةةة
 .(52، 50) كل

 تنمية اخليال واالبتكار:

لعقيةةدة وفلسةةفة الفةةن  علةةى الةةرغم مةةن حمافاظتةةه علةةى القواعةةد العامةةةالزخرفةةة واخلةةط والعمةةارة  يفكثةةرية   طةةرزالفنةةان املسةةلم طةةور 
يةتعلم  مةنعلةى هةذا كثةرية؛ فهنةاك فةرق بةني  ، فجمةع بةني التطةوير واالبتكةار ومل يكسةر القواعةد العامةة للوحةدة. والشةواهديسالماإل

( 139، صم1994، حسةب و)وقةد ذكةر ليبةدع ويبتكةر،  -بعةد أن يتقنهةا- ينطلق من هذه القواعد منصول وبني القواعد واا
أنه يوجد إىل ا هً منو  تصوير النبااتت واا جار والزخار  اهلندسية للتعبري عن خيالة الفا".إىل  إبداعاته يف"أنه اجته الفنان املسلم 

بني اخلط العرل وفن اخلط العرل، فاخلط العرل هو اخلط اجلميةل الةذي يكتةب حسةب قواعةد وأصةول اخلةط العةرل، وال  فرق مثالً 
مةةن  ااخلةةط وتعبةةريً  يف اكونةةه إبةةداعً   يفيسةةتطيع اخلطةةا  أن حييةةد عنهةةا، أمةةا فةةن اخلةةط العةةرل فهةةو جمةةال أخةةر ي عةةا بكةةل مسةةات الفةةن 

خطةةا  ابرع يعتمةةد علةةى  مأمةةا يكةةون املتلقةةيالتعبةةري وحريةةة اسةةتخدام أداة التعبةةري، وبةةذلك ال  أسةةاليبالفنةةان، وتنةةوع خةةالل ذات 
 اتباع قواعد اخلط فقط بل أمام فنان مبدع ذو حس مرهف. يفمهارته 
ًة عةن  اا  مبا رً لتحطم كل ما هو مرتبط ابلواقع ارتبأتت م، 1920 عام (Surrealism)السرًيلية ي لح  أن املقابل  يف ومعة

 الوسةائط املتعةددةفنةون  يف بشةكل جلةيذلةك  وميكن ر يةبداع، حالم اليقاظة لدى الفنان، ففتحت أمامه أفاق واسعة للتعبري واإلأ
 يفالفن املعاصةر،  يفوذلك ( Graphic)ك فيواجلرا (Digital Artsالفنون الرقمية )أعمال  يفعلى جتسيد اخليال العلمي  اليت تعتمد

 ي.سالما الفن اإلملوقت الذي سبقها

 التعبري عن االنفعاالت الداخلية:

 يفبشةكل كبةري، و  أعمةال املنمنمةات يف اانفعةاالت الفنةان وأحاسيسةه، ظهةر ذلةك جليًةفريةدة  وبطريقةةي سةالمالفن اإل جسد
تنةةةاول  عنةةةد، وأسةةةلوبه اخلةةةاص الفنيةةةة للفنةةةانر يةةةة الاملنمنمةةةات  عكةةةسإىل  (94-93، صم1993)الشةةةريف،  أ ةةةارهةةةذا السةةةياق 
نسةاي ال إها دقة واقعية، ورموز متنوعة، وصياغات فنيةة تعبرييةة، ومضةمون فيعكست أ كال خمتلفة من التعبري الفا،  موضوعات

 ديث.الفةن احلة يفربعةة، فللفنةان مطلةق التعبةري كمةا خرى، فتم تناول املناظور اترة مسطح واترة من الزواًي اا كال الفن ااأ يف هنرا
 كمةا صةنف،  ةتت هبا التكعيبيةاافكار اليت أ افبسط اا ياء متجاوزً  .م(1984، القادر عبد) أ ارالتسطيح أيضا كما إىل  بل جلأ

 أسلوب مستقل.من كل مدرسة به  عشرة مدرسة، ملا ابيزت  اثنيتإىل  يسالمالفن اإل يفم( مدارس التصوير 1982)دمياند، 
ىاجملسةةةمات  يفأمةةةا  كمجسةةةمات   فعةةةً عةةةن موضةةةوعات غريبةةةة وخرافيةةةةجلةةةي،  حاسةةةيس الفنةةةان بشةةةكل  أنفعةةةاالت و أثةةةر ا فةةةري 
الفلسةةفة االنفعاليةةة  يفاملدرسةةة التعبرييةةة احلديثةةة والوحشةةية الةةيت تعةةد رأس اهلةةرم  يفكمةةا   املبالغةةة واحلةةذ  أحيةةانً إىل  بةةل جلةةأالعنقةةاء، 
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 غياب املوضوع:

 أ ةةةارإلثةةةراء اخليةةةال، حيةةةث ذلةةةك إىل  ، ويعمةةةد الفنةةةان املسةةةلممسةةةتقالً  اأ مجاليًةةةبةةةدً ي مسةةةالمالفةةةن اإل يفيعةةةد غيةةةاب املوضةةةوع 
فهةةةم غيةةةاب  املبةةةاد  الكليةةةة الةةةيت حتكةةةم الكةةةون سسةةةره، ممةةةا ي كةةةد يفي سةةةالمتكمةةةن مجاليةةةات الفةةةن اإلأنةةةه إىل  م(2009، عةةةيابالر )

اعتباره مبدأ إىل  ه قضية  كلية هتتم ابلتكوين،ي من كونسالمالفن اإل يفي، حيث حتول غياب املوضوع سالماملوضوع عن الفن اإل
 أن واحد. يفمن املباد  اجلوهرية واجلمالية 

الفةةن  يفموضةةوعات الطبيعةةة  وغابةةتواقعي، الةةتمثيةةل ال ذات اا ةةكالاملوضةةوعات احلسةةية، وابثيةةل الكائنةةات و  تغابةةحيةةث 
ه مةةن فيةةية أزليةةة لةةزوال الكةةون مبةةا إسةةالمة فيقيقةةة فلسةةيعةةد ترمجةةة صةةادقة تعكةةس ح، وهةةذا لجةةوء إىل التجريةةد والتحةةويرلابي سةةالماإل

واإلنسةان وجةود عةارض، وهةو بةدوره يشةهد علةى الوجةود  لطبيعةةمقابةل البقةاء س سةبحانه وتعةاىل، فوجةود ا طبيعة وكائنةات وإنسةان
نةان املسةلم كاستعاضةة فةا ومجةايل، اعتمةد عليةه الف فيي مبةدأ فلسةسةالمالفةن اإل يفاجلوهري س وحده. لذلك يعد غياب املوضةوع 

 فةيعامل الغيب وعامل الشهادة، بداًل مةن أفعةال اإلنسةان وماظةاهر الطبيعةة، حيةث يتال ةى الصةراع وختت يفعن منطلق العالقة بني طر 
)الرابعةي،  أ ةاروحةول هةذا  مةاكن تعةر .أفال اتريةخ وال أحةداث وال  ،اوجودً ، ويصبح املكان اصفرً الزمن عود فيوالوقائع،  املشاعر
ي كمنطلقةةات سةةالماملوقةةف الةةديا هةةو مةةن املبةةاد  الدينيةةة الةةيت تخةةذ هبةةا الفةةن اإل يف( "أن سةةقو  الزمةةان واملكةةان 1، صم2009

 ملع  اجلوهر الذي هو الشيء املطلق". اعارضً  ا، حيث اجيعل من الاظاهر ومهً فيللجمال الفلس
واملتةةاحف ودورًيت النقةةد والكتةةاابت حةةول لةةرغم مةةن تعةةدد مةةدارس الفةةن احلةةديث أنةةه ابم( علةةى 1989)سةةعيد،  أكةةدكمةةا 

ي فةامتزج سةالمعلةى احليةاة، أمةا الفةن اإل اليًةفيع، فةالفن أصةبح طفيةبةال أسةلوب فةا ر  هةذا العصةرجميعهةا ال قيمةة هلةا، ان فالفةن؛ 
 ابحلياة وكان كيفها وطريقتها وعدهتا.

 (ااإليديولوجيأنا الفكر السائد )

ذلةةةك  ارجعةةةو أي سةةةالمالفةةةن اإل يفاملنشةةةغلون  إالَّ أني اتسةةةم بفكةةةر سةةةائد مشةةةري سةةةالمم( أن الفةةةن اإل1995)حسةةةني،  بةةةنّي 
وتقنيةةات.  أسةةاليبمبةةدأ أكثةر مةةن كونةةه فةن أو  هةةو فةةن مةنهجفلسةببني: ااول أن هةةذا الفةن يعتمةةد علةةى أفكةار ومعتقةةدات يطبقهةا 

هو الروح املنبثة  سالمكون اإلفي، اوتطبيقً  اد تصورً والثاي أن الدين هو أصل نشأه الفنون، فالفنان املسلم ملتزم ابلفكر الديا السائ
 ي لوجود التزام الفنان. سالمالفن اإل يفبل ير ح وجود خاصية "الوحدة" كيان اإلنسان بل هو ذاته.   يف

رخي د بعض م  أن املتلقي اجيي مبع  سالمالفن اإل يفالتزام غري منضبط كما  ي لح الفنون احلديثة واملعاصرة  يفوعند التأمل 
 تصنيف أعمةال فةان جةوخأو  الدادا،إىل  املستقبلية واترةإىل  النزول من الدرج اترة مارسيل دو امبالفنان صنف لوحة  الفن مثالً 

(Van Gogh) هنةاك اجتةاه فكةري سةائد علةى  الفةن املعاصةر يفاجيد املتلقي أن االنطباعية، وهكذا، ولكن إىل  التعبريية واترةإىل  اترة
التشبيه من حيث االلتزام الديا مع فارق -ي سالمالفن اإل يف ةيدلوجيفكر اإلإىل  فكار كأهنم يتجهوناخلامات وااالرغم من تنوع 

  ...، وفن احلدثاملفاهيمية وفن اارض يفوقد اتضح ذلك -
احث يعةا أن هنةاك ، فنن البيسالمالفن اإل يفالفنان  حريةبتقيد فهم من مصطلح "التزام الفنان" ال ي  كي وهنا اجيب التنويه  

ي مل سةةالمقضةية أن الفةةن اإل يف( "98، صم1984، رعبةةد القةةاد)ضةوابط عامةةة نةةذكر منهةا علةةى سةةبيل املثةال ال احلصةةر مةةا طرحةه 
ورمبةا هنةا الفةن املسةيحي".  يفأزواجهةم كمةا أو  ،رضةي و عةنهم الصةحابةأو ملسو هيلع هللا ىلص  صةور دينيةة للنة  يوجةديصور العنصر الديا فلم 

ار كبةةري يسةةتطيع الفنةةان املسةةلم ذن هنةةاك إطةةإ، ي وهةةذا ال يعةةا النفةةي القةةاطعسةةالمإلللفةةن الةةى املةةنهج الوسةةطي القةةادر ع أكةةد عبةةد
 وتفصيال. ها فهذا ال يعا أهنا ابثل ذلك الفن مجلةً فيبداع ضمنه، دون جتاوز احملاظورات الدينية، وإن مت الوقوع اإل

 ي:سالمالعودة للفن اإل أهمية

ذلك يسةري مةع التيةار بةموضةوعات وتقنيةات معاصةرة، و فيةه تنةاول يلعودة لل اث كمنطلق أصةيل للفنةان يتناول الباحث أمهية ا
هةةذا املوضةةوع، التمسةةك ابلقةةدمي ال يعيةةق  يفم( 1994)نةةور الةةدين،  ذكةةرالعةةام ولكةةن وفةةق أصةةول راسةةخة وقواعةةد متينةةة، ولةةذلك 

الفكرة العامة للعمل  اقتباسعدم و للفنون،  يفتشجيع النقل احلر  ، ولكن اجيب عند تناول القدمي مراعاة عدة أمور منها عدماالبتكار
ااسةلوب اامثةل للتعامةل مةع  وكمةا أجةاب عةن التسةا ل: مةا هة  ،نقل العمل بشةكل مشةوه، فهةو تشةويه للقةدميأو  ونسبها للفنان،

يسةية لعمليةة اإلنتةاج الفةا وهةي )الة اث أن معاظم فالسفة علم اجلمال يتفقون على ااعمدة الثالثة الرئإىل  اال اث والتقاليد؟ مشريً 
خطة أطلةق عليهةا أسةم "النمةو  م(1994)نور الدين،  والتقليد، التجربة واملهارة املكتسبة، االبتكار(. ومن خالل هذه الركائز طرح

مةةتعلم الفةةن فةةن معاصةةر عةةن طريةةق إعطةةاء  جنتةةا أهنةا الطريةةق اامثةةل إل رأى" والةةيت Growth Through Tradition-خةالل التقاليةةد 
 معلومات تراثية قدمية توظف كقاعدة لتطور الفنان املصاحبة لعمليات التجريب والتدريب.

أخر وهو: هل قمنا بتدريس الفنون على  و االهتمام بعناصر ال اث كما اجيب؟  هذا املوضوع يطرح س االً ويرى الباحث أن 
بعةةةض  أتةةةتالتعليميةةةة يتسةةةم ابلتوصةةةيف الاظةةةاهري، لةةةذا  امل سسةةةات يف ااحلقيقةةةة مةةةا يطةةةرح غالبًةةة يف ...حبيةةةث يةةةربط الطالةةةب بواقعةةةه

 أمهيةةي سةالمعند مناقشةة موضةوعات الفةن اإل املختصني ىانب ال اث، لذا ابت علعلى جو  م كدةاجتاهات ال بية الفنية املعاصرة 
 التنبه بل يتوجبوالتصميم واخلط العرل، مقررات الزخرفة  يفتناوهلا من نحية تطبيقية حبته أو  عدم مناقشتها كمادة اترخيية جافة،

يصةةةيغ الباحةةةث العمريةةةة. لةةةذا  ومةةةراحلهمقةةةة تالئةةةم وعةةةي التالميةةةذ يي، وبطر سةةةالمة واجلماليةةةة للفةةةن اإلفيإيضةةةاح اجلوانةةةب الفلسةةةإىل 
 هذا اجلانب. يف قد تسهم اتمنطلق

 ي:المساإلمن خالل أرثه الفين ومتعلم الفن املسلم املعاصر منطلقات تعبريية للفنان 

ر أكثأو  من واحد إنشاء اجتاه فاستطيع الفنان يي؛ لسالمطلقات مستنتجة من الفن اإلمن خالل ما سبق ميكن صياغة من
 .بذاته منطلق مستقالً من هذه املنطلقات، وقد يكون كل 

تنةاول إىل  الفةن، ابإلضةافةعنةد تعلةيم كالتجريةد وال كيةز والتحةوير... ي  سةالمإبةراز النةواحي اجلماليةة للفةن اإل املنطلق اانول:
 يسالملفلسفة الفن اإلالواعي  بفهم الفناني ودراستها دراسة مجالية، وإعادة صياغتها بطرق تتسم سالمأمثلة حمسوسة من الفن اإل

 .(ابتكارأو  ، جتريب، تدريبمجايل حتليلوبتقنيات وأليات وفهم معاصر. )
أ ةةةكال وأطةةةةا   يفواهتماماتةةةةه  افكةةةاره الفنةةةان عةةةةن طريةةةق صةةةياغتها تبًعةةةةترمجةةةة احملاكةةةاة احلسةةةةية مةةةن قبةةةةل ا املنطلبببق الثببببا :
بطريقةةة مرتبطةةة ابلثقافةةةة  تركيبةةات ذات قةةوة تعبرييةةة تعكةةس صةةورة مماثلةةة ملةةا يريةةد أن يوصةةله الفنةةان للمتلقةةيأو  وموضةةوعات برمةةوز

ومهومةةه جديةدة للتعبةةري عةن اهتماماتةه  -تةةدرك ابحلةواس- ، واإلبةةداع هنةا هةو البحةةث عةن وسةائل حسةيةية ومهومهةا املشة كةسةالماإل
 .ل(والشك فيالوص التعبري) صور مرئية مفهومة.و وتكوينات  أ كال وطرق ابثيلها يف وأفكاره

ذات صةياغة  قوالةب رمزيةة يفوصياغتها  والعناصر داخل العمل الفا اا كالدراسة و  عمل رسوم حتضريية :الثالثاملنطلق 
الناقد، حبيث يكرس الناظةر ليتجةاوز التفسةريات واملعةاي أو  على املتلقي ثية للعمل الفا الةم حدَ ؛ يعطي قيمة تذوقية ونقديةإسالم
 ةيء أو  ر يةة جديةدة يفمقدرتةه علةى تناظةيم لأ ةكال والصةور  يفو وتوجهاتةه التجسيد اامثل للحقيقة امل سةخة عقلةه إىل  الرمزية
 .ز(الشكل والرم) مثري له.
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 ي:سالمالعودة للفن اإل أهمية

ذلك يسةري مةع التيةار بةموضةوعات وتقنيةات معاصةرة، و فيةه تنةاول يلعودة لل اث كمنطلق أصةيل للفنةان يتناول الباحث أمهية ا
هةةذا املوضةةوع، التمسةةك ابلقةةدمي ال يعيةةق  يفم( 1994)نةةور الةةدين،  ذكةةرالعةةام ولكةةن وفةةق أصةةول راسةةخة وقواعةةد متينةةة، ولةةذلك 

الفكرة العامة للعمل  اقتباسعدم و للفنون،  يفتشجيع النقل احلر  ، ولكن اجيب عند تناول القدمي مراعاة عدة أمور منها عدماالبتكار
ااسةلوب اامثةل للتعامةل مةع  وكمةا أجةاب عةن التسةا ل: مةا هة  ،نقل العمل بشةكل مشةوه، فهةو تشةويه للقةدميأو  ونسبها للفنان،

يسةية لعمليةة اإلنتةاج الفةا وهةي )الة اث أن معاظم فالسفة علم اجلمال يتفقون على ااعمدة الثالثة الرئإىل  اال اث والتقاليد؟ مشريً 
خطة أطلةق عليهةا أسةم "النمةو  م(1994)نور الدين،  والتقليد، التجربة واملهارة املكتسبة، االبتكار(. ومن خالل هذه الركائز طرح

مةةتعلم الفةةن فةةن معاصةةر عةةن طريةةق إعطةةاء  جنتةةا أهنةا الطريةةق اامثةةل إل رأى" والةةيت Growth Through Tradition-خةالل التقاليةةد 
 معلومات تراثية قدمية توظف كقاعدة لتطور الفنان املصاحبة لعمليات التجريب والتدريب.

أخر وهو: هل قمنا بتدريس الفنون على  و االهتمام بعناصر ال اث كما اجيب؟  هذا املوضوع يطرح س االً ويرى الباحث أن 
بعةةةض  أتةةةتالتعليميةةةة يتسةةةم ابلتوصةةةيف الاظةةةاهري، لةةةذا  امل سسةةةات يف ااحلقيقةةةة مةةةا يطةةةرح غالبًةةة يف ...حبيةةةث يةةةربط الطالةةةب بواقعةةةه

 أمهيةةي سةالمعند مناقشةة موضةوعات الفةن اإل املختصني ىانب ال اث، لذا ابت علعلى جو  م كدةاجتاهات ال بية الفنية املعاصرة 
 التنبه بل يتوجبوالتصميم واخلط العرل، مقررات الزخرفة  يفتناوهلا من نحية تطبيقية حبته أو  عدم مناقشتها كمادة اترخيية جافة،

يصةةةيغ الباحةةةث العمريةةةة. لةةةذا  ومةةةراحلهمقةةةة تالئةةةم وعةةةي التالميةةةذ يي، وبطر سةةةالمة واجلماليةةةة للفةةةن اإلفيإيضةةةاح اجلوانةةةب الفلسةةةإىل 
 هذا اجلانب. يف قد تسهم اتمنطلق

 ي:المساإلمن خالل أرثه الفين ومتعلم الفن املسلم املعاصر منطلقات تعبريية للفنان 

ر أكثأو  من واحد إنشاء اجتاه فاستطيع الفنان يي؛ لسالمطلقات مستنتجة من الفن اإلمن خالل ما سبق ميكن صياغة من
 .بذاته منطلق مستقالً من هذه املنطلقات، وقد يكون كل 

تنةاول إىل  الفةن، ابإلضةافةعنةد تعلةيم كالتجريةد وال كيةز والتحةوير... ي  سةالمإبةراز النةواحي اجلماليةة للفةن اإل املنطلق اانول:
 يسالملفلسفة الفن اإلالواعي  بفهم الفناني ودراستها دراسة مجالية، وإعادة صياغتها بطرق تتسم سالمأمثلة حمسوسة من الفن اإل

 .(ابتكارأو  ، جتريب، تدريبمجايل حتليلوبتقنيات وأليات وفهم معاصر. )
أ ةةةكال وأطةةةةا   يفواهتماماتةةةةه  افكةةةاره الفنةةةان عةةةةن طريةةةق صةةةياغتها تبًعةةةةترمجةةةة احملاكةةةاة احلسةةةةية مةةةن قبةةةةل ا املنطلبببق الثببببا :
بطريقةةة مرتبطةةة ابلثقافةةةة  تركيبةةات ذات قةةوة تعبرييةةة تعكةةس صةةورة مماثلةةة ملةةا يريةةد أن يوصةةله الفنةةان للمتلقةةيأو  وموضةةوعات برمةةوز

ومهومةةه جديةدة للتعبةةري عةن اهتماماتةه  -تةةدرك ابحلةواس- ، واإلبةةداع هنةا هةو البحةةث عةن وسةائل حسةيةية ومهومهةا املشة كةسةالماإل
 .ل(والشك فيالوص التعبري) صور مرئية مفهومة.و وتكوينات  أ كال وطرق ابثيلها يف وأفكاره

ذات صةياغة  قوالةب رمزيةة يفوصياغتها  والعناصر داخل العمل الفا اا كالدراسة و  عمل رسوم حتضريية :الثالثاملنطلق 
الناقد، حبيث يكرس الناظةر ليتجةاوز التفسةريات واملعةاي أو  على املتلقي ثية للعمل الفا الةم حدَ ؛ يعطي قيمة تذوقية ونقديةإسالم
 ةيء أو  ر يةة جديةدة يفمقدرتةه علةى تناظةيم لأ ةكال والصةور  يفو وتوجهاتةه التجسيد اامثل للحقيقة امل سةخة عقلةه إىل  الرمزية
 .ز(الشكل والرم) مثري له.
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صةياغة هةذه ولكةن ااهةم الفةن،  يفلفنية التجريدية اجليدة قائمة على درايةة وإدراك ملفهةوم التجريةد ااعمال ا :الرابعاملنطلق 
التعبةري بصةورة جليةة وممتعةة عةن  تكسةب العمةل صةفةف، يإسةالمطةابع  ذات لتصةاميممتأنيةة  اتعةً دراسةالعمةل الفةا يف فردات امل

 ااسةلوب) ستقل عن االنطباعةات الداخليةة خبةال  املنطلةق السةابق.والعني كعنصر ممكونته سسلوب يعتمد على احلوار البصري 
 .واحلوار البصري(
آبليةةةات  ااترخييًةةة املوضةةةوع وأتصةةةيل عةةةً الرجةةةوع إىل مصةةةادر ناظريةةةة وفكريةةةة فيتنةةةاول املوضةةةوع بعمةةةق فلسةةة :اخلبببام املنطلبببق 

ي  إسةالم يفثقةاصةر، مبعة  تنةاول موضةوعات ذات طةابع ن العةرل املعاينفةرد بةه الفنةا اأصةياًل ومميةزً  اوتقنيات جديدة معاصرة مينح فنًة
الطةةابع العةةام للفةةن ي راعةةسعمةةال فنيةةة ت ...مهةةوم اجملتمةةعأو  ،فنةةون اخلةةطأو  ية،سةةالمالبطةةوالت اإلأو  كةةالتعبري عةةن الشةةعر العةةرل،

 .(يسالماملوروث اإل يفالناجتة من القراءة والبحث  ااداةو  الفكرةي كالبعد عن التمثيل احملسوس. )سالماإل
علةةى الفنةةان العةةرل املعاصةةر التقوقةةع داخةةل أسةةلوب فةةا معةةني، وإلحةةالل هةةذا التقوقةةع، ينصةةح  الةةيس لزاًمةة :السبباد املنطلببق 

 احةةث إتبةةاع ااسةةلوب اامثةةل تبًعةةالباحةةث ابالعتمةةاد علةةى حتليةةل الشةةكل وصةةياغته، فعنةةد صةةياغة  ةةكل بطريقةةة معينةةه يتسةة  للبا
 تعدد ااسلوب(. . )صياغة الشكل و اا كالدراسة ل

وال  - الفنيةة والفكريةةة ااسةاليب واالجتاهةاتمنهةا العديةد مةن  ينبثةةقميكةن أن  -مةن وجهةه ناظةر الباحةث  -هةذه املنطلقةات 
دراسةات وحةوارات ونةدوات ناظريةة إىل  والةيت هةي ابلفعةل قائمةة ولكةن حتتةاج -يهم الفن املعاصر التصنيف بقةدر االهتمةام ابلفكةرة 

القليل من الفنانني املعاصرين صاحب فلسفة معتمدة على ثوابةت أصةيلة متجةذره فلذا عارض واإلنتاج الفا، مصاحبة للمة فيوفلس
الفنةةان السةةعودي ال احلصةةر، لعامليةةة، ونةةذكر علةةى سةةبيل املثةةال اإىل  بعةةض هةة الء الفنةةانون وصةةول ي لحةة ي، كمةةا سةةالمالفةةن اإل يف

أنه طريق سهل للفنان العرل  ويرى الباحثالعاملية، إىل  للوصولي سالمن اإلالفاملعاصر عبد الناصر غارم الذي انطلق من فلسفة 
 .(20، 19تقليد فنون الغرب ) كلأو  وابريسنيويورك  يفمعارض الفن إىل  املعاصر دون تكبد عناء السفر للذهاب

 :النتائج

  يفاحتلت الصدارة  ما سن حضارة هناك تبادل مش ك بني فنون احلضارات املختلفة ومدارس الفن احلديث، ويصعب اجلزم .1
مدرسة فنية خضعت هلا معاظم أعمال اإلنتاج أو  كوهنا أتثر وال تتأثر، ولكن ميكن اجلزم سن هناك مسات عامة لكل حضارة

 الفا.
 ، كان من أبرزهاجديدة كمصدر للتعبري ونشأة اجتاهات فنيةي  سالماستفادت الفنون احلديثة واملعاصرة من خصائص الفن اإل .2

 اجلمع بني الرسم والكتابة، كراهية الفراغ، التجريد.
ًراته سالمميكن للفنان املعاصر املسلم إنتاج أعمال فنية مبتكرة جتمع بني أصالة الفن اإل .3 قوالب  يفي وأدوات الفن احلديث وم

 الفنون املعاصرة. يفمجالية منافسة 
 نشأة اجتاهات فنية معاصرة.املساعدة يف من  أهنا كمصادر خلص البحث إىل ستة منطلقات   .4

 :التوصيات

الفن  طرق توظيف)ب(  العالقة املتبادلة بني فنون املستشرقني والفنون العربية احلديثة. )أ(ضة حول: فياملست إجراء دراسات -1
 )د(نشأته. اجلزيرة العربية على  يفي سالمأثر احلضارات اليت سبقت الفن اإل )ج( .أطر وطاذج تتسم ابملعاصرة يفي سالمإلا

 اتريخ الفن العاملي. يفدراسة املتشاهبات 

الف ة  يفي سالمممارسة الفن اإل يفعلمي، كمناقشة أسباب االنقطاع  فيبعمق فلس يسالمللفن اإلمناقشة اجلوانب املادية  -2
القرن  يفي سالمد ابلفن اإلأسباب انشغال امل رخني والنقاأو  ابالنفتاح على فنون وعلوم الغرب، واالنشغالالعثمانية ااخرية 

 أطروحات علمية جادة. يفهناك موضوعات جديرة ابلبحث والدراسة ف، التاسع عشر امليالدي
، بيد أن تعليم اتريخ الفن اجيب أن ال يف معاظم ااحيان معلومات اترخيية حمضةأو  ة رتيبةفيي كنماذج وصسالميدرس الفن اإل -3

ي علةةى سةةالميةةدرس الفةةن اإلال ي، فةةسةةالمالقةةيم الفعليةةة للفةةن اإلإىل  رة بصةةورة أساسةةيةيتوقةةف عنةةد هةةذا احلةةد، إذ ينبغةةي اإل ةةا
حلةةل ااطبةةاق في، افيً وحيللهةةا فلسةة االتفاصةةيل ويناقشةةها مجاليًةةاملةةتعلم ، بةةل يةةدرس ...أسةةاس مةةن  ةةيد ومةةن بةة  ومةةا حيتةةوي عليةةه

ًه على أي سالمالفن اإليدرس  فال ...، ويدرس قيمها التصميمية والنفعية واجلمالية...النجمية والزخار  سةاس مةادي بةل نعتة
ًة من نحية والر ية الفكرية   .يسالماإل لفناب يتم السموذا ية من نحية أخرى؛ هكسالماإلأسلوب اجيمع بني املعرفة الفنية واخل

اظهر أعمال فنية لفا، لكي تاإلنتاج ا يفي من خالل دروس ال بية الفنية سالمضرورة املوائمة بني الفنون املعاصرة والفن اإل -4
 .ه أو انتقاصتتسم اباصالة واالنفتاح، دون تشوي
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الف ة  يفي سالمممارسة الفن اإل يفعلمي، كمناقشة أسباب االنقطاع  فيبعمق فلس يسالمللفن اإلمناقشة اجلوانب املادية  -2
القرن  يفي سالمد ابلفن اإلأسباب انشغال امل رخني والنقاأو  ابالنفتاح على فنون وعلوم الغرب، واالنشغالالعثمانية ااخرية 

 أطروحات علمية جادة. يفهناك موضوعات جديرة ابلبحث والدراسة ف، التاسع عشر امليالدي
، بيد أن تعليم اتريخ الفن اجيب أن ال يف معاظم ااحيان معلومات اترخيية حمضةأو  ة رتيبةفيي كنماذج وصسالميدرس الفن اإل -3

ي علةةى سةةالميةةدرس الفةةن اإلال ي، فةةسةةالمالقةةيم الفعليةةة للفةةن اإلإىل  رة بصةةورة أساسةةيةيتوقةةف عنةةد هةةذا احلةةد، إذ ينبغةةي اإل ةةا
حلةةل ااطبةةاق في، افيً وحيللهةةا فلسةة االتفاصةةيل ويناقشةةها مجاليًةةاملةةتعلم ، بةةل يةةدرس ...أسةةاس مةةن  ةةيد ومةةن بةة  ومةةا حيتةةوي عليةةه

ًه على أي سالمالفن اإليدرس  فال ...، ويدرس قيمها التصميمية والنفعية واجلمالية...النجمية والزخار  سةاس مةادي بةل نعتة
ًة من نحية والر ية الفكرية   .يسالماإل لفناب يتم السموذا ية من نحية أخرى؛ هكسالماإلأسلوب اجيمع بني املعرفة الفنية واخل

اظهر أعمال فنية لفا، لكي تاإلنتاج ا يفي من خالل دروس ال بية الفنية سالمضرورة املوائمة بني الفنون املعاصرة والفن اإل -4
 .ه أو انتقاصتتسم اباصالة واالنفتاح، دون تشوي
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 :العربية املراجع
، كليةة الفنةون اجلميلةة، جامعةة حلةوان، رلسبالة ماسسبتر املعاصةر: م(. فنون الشرق وأتثريها على فةن التصةوير الغةرل1992إبراهيم، مصطفى حممد ) -

 مصر.
، جملببة علبوم وفنبوما درالسبات و ببو م(. الةدائرة كأسةةاس هندسةي لتصةميمات زخرفيةة يف الفةن اإلسةالمي: 1997إبةراهيم، مصةطفى حممةد ر ةاد ) -

 .48-33،   يوليو، ص 3، ع9مج 
 ، اجمللس الوطا ااعلى للثقافة، القاهرة.1،  م1945احلركات الفنية منل عام م(. 1997أمسيث، أدورد لوسي ) -
 .دمشق الوليد ودار القاهرة، العرل، دار ،1 ، احلديث الفن يف اإللسامية اجلمالية أثر(. م1998) عفيف البهنسي، -
 ،3ع وانداب، والفنةةون لثقافةةةل الةةوطا اجمللةةس ،الفكببر عببامل :والعةةامل اإلسةةالمي الفةةن مجاليةةة اإلسةةالم يف الفنيةةة الر يةةة(. م2012) عفيةةف البهنسةةي، -

 .155-129 ص مارس،-يناير   ،40مج
ًايةةر، ترمجةةة: أاةةد 11جملةةة دوليةةة للعلةةوم اإلنسةةانية، جملةةة رسةةالة اليونسةةكو، س: ديببوسنم(. أزمةةات الفةةن وومضةةاته: 1978، جةةان )بيالوسةةتوكي - ، ف

 .20-3رضا حممد رضا، القاهرة، مصر، ص
ًاير/أبريل، ترمجة: أاد رضةا حممةد 17جملة دولية للعلوم اإلنسانية، جملة رسالة اليونسكو، س: ديوسنة: م(. الفن والسلط1984بريچيه، رونيه ) - ، ف

 .89-64رضا، القاهرة، مصر، ص
ن كتةاب: م(. دور الفنون اجلميلة يف التعليم اإلسالمي: امل ابر العاملي اإلسالمي يف مكة املكرمة: الفصل الثالث م1984بريكهارت، إبراهيم تيتوس ) -

، اهةداه للنشةر ابإلجنليزيةة: حسةةني نصةر، ترمجةه: عبداحلميةد احلةرل، سلسةلة التعلةةيم الفلسبفة وااندب والفنبوم اجلميلبة مبن وسهببه النظبر اإللسبامية
 .76-65اإلسالمي، عكاظ للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ص 

 عامل املعرفة، الكويت.، 1،  ا لستشراق يف الفن الرومانسي الفرنسيم(. 1992بيطار، زينات ) -
، جامعةةة أ ببا  الرمببولا لسلسببلة العلببوم اإلنسببانية وا ستماعيببةم(. أصةةول املخطةط العثمةةاي يف بنةةاء قبةةة الصةخرة: 1989التةل، صةةفوان خلةةف ) -

 .154-123، ااردن، ص3، ع5الريموك، مج
 :اإلن نةةةةةةةةةةةت ،واملسببببببببببباوا  للسبببببببببببام الدميقراطيبببببببببببة اجلبهبببببببببببةموقبببببببببببع : الرومنطيقيةةةةةةةةةةةة ونشةةةةةةةةةةةأة روسةةةةةةةةةةةو جةةةةةةةةةةةاك جةةةةةةةةةةةان(: م2004) منةةةةةةةةةةةري تومةةةةةةةةةةةا، -

http://www.aljabha.org/index.asp?i=5143  
، 12، مةةج جملببة علببوم وفنببوما درالسببات و ببو م(. منسةةوجات اإليكةةات اإلسةةالمية العربيةةة دراسةةة اترخييةةة وفنيةةة: 2000جةةودة، عبةةدالعزيز أاةةد ) -

 .56-41ناير، ص ،   ي1ع
، 18، جامعةة الريمةوك، مةجأ ا  الرمبولا لسلسبلة العلبوم اإلنسبانية وا ستماعيبةم(. اإلبداع الزخريف يف العمارة ااموية: 2002حتاملة، حممد ) -

 .383-361)أ(،   حزيران، ااردن، ص2ع
 .148- 137 ص، 5 ع، قطر، تربوية آفاق :ةالفني ال بية دروس خالل من العرل اخلط فن تذوقم(. 1994) حممود حممد و، حسب -
 .بريوت اجليل، دار ،1 ، النهضة عصر يف التصوير على اإللسامي الفن أثر(. م2005) إيناس حسا، -
املبمتمتر العلمبي السباد  لكليبة م(. الكائنةات املركبةة يف الفةن اإلسةالمي )مةدخل لتنميةة اإلبةداع يف أ ةغال اخلشةب(: 1997حسني، قاسةم حممةد ) -

 .211-195،   مايو، ص 1، احملور 1كتاب البحوث ج ية الفنية: حاضر ومستقبل ال بية الفنية وحتدايت القرم الواحد والعشرينا ال ب
، جملةس النشةر العلمةي اجمللة العربية للعلوم اإلنسانيةم(. اان الفاعلة يف الفن والعمارة اإلسالمية، دراسة يف الفكر: 1995حسني، حممود إبراهيم ) -

 .219-180، الصيف، ص13، س 52امعة الكويت، الكويت، ع جب
، وزارة الثقافةةةة، دمشةةةق، ص 66-65، عاحليبببا  التشبببكيليةم(. رمةةةوز يف الفةةةن الشةةةع ، ومضةةةات عميقةةةة مةةةن الةةة اث: 1997اخلالةةةد، علةةةي سةةةليم ) -

140-155. 
، وزارة الثقافةةةة، دمشةةةق، ص 62-61، عيبببا  التشبببكيليةاحلم(. تطةةةور الزخةةةار  النباتيةةةة يف العمةةةارة اإلسةةةالمية يف اجلزائةةةر: 1996خالصةةةي، علةةةي ) -

170-176. 
 ،  ركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، لبنان.1،  احلروفية العربيةا الفن واهلويةم(. 1990داغر،  ربل ) -
بية جمال يف منه واالستفادة اإلسالمي القلة  باك(. م1990) عبداجمليد الدواخلي، -  ،2مةج ،(1)ال بويةة العلوم ،لسعود املل  عةسام جملة: الفنَّية ال َّ

 .677-661 ص. الرًيض سعود، امللك جامعة املكتبات،   ون عمادة

 ، ترمجة: أاد حممد عيسى، دار املعار ، مصر.3،  الفنوم اإللسامية(. 1982دمياند، م. س ) -
 .ااردن ،الدين رنو  دار ،العاملي الفن اتريخيف  املختصر(. م2002) عرسان احسان الرابعي، -
: فنةون عربيةة وعامليةةة، جملبة التشببكيلي اإللك ونيبة: املعاصةر الفةن م(. الفنةون اإلسةالمية مصةةادر اهلةام وأتصةيل يف2009الرابعةي، أحسةان عرسةان ) -

 http://www.altshkeely.com/2009/univers09/art_islam_m.html اإلن نت:
، 1، ع14، مةج جملبة علبوم وفنبوما درالسبات و بو ذه  علةى املنسةوجات اإلسةالمية: م(. التقنية يف طباعة اللون الة2002رجب، هدى أاد ) -

 .46-31  يناير، ص 
 ابلشةةارقة، واإلعةةالم الثقافةةة دائةةرةا (احلببديثن والنحبب  الرلسببم نظريببة يف مقدمببة) اآلم الفببن(. م2001) الةةدين كمةةال فضةةل: ترمجةةة-هربةةرت ريةةد، -

 .العربية اإلمارات
،   4، ع15، مةةج جملببة علببوم وفنببوما درالسببات و ببو م(. ر يةةة فكريةةة لتصةةميم حلةةى عربيةةة إسةةالمية معاصةةرة: 2003الريفةةي، عايةةدة إمساعيةةل ) -

 .127-115أكتوبر، ص 
تقريببر صببحفي مببن م(. جولةةة مصةةورة يف معةةرض للفةةن اإلسةةالمي يف بةةرلني حيتفةةي بكنةةوز طةةرمي أغةةا خةةان الفنيةةة،   مةةارس: 2010السةةراي، حممةةد ) -

  http://www.dw.de/dw/article/0,,5365979_page_0,00.html: على اإلن ن  DWموقع 
ال بيبة م(. الفنون اإلسالمية والعصر وبناء اإلنسان: امل ابر اإلقليمي الثاي للجمعية الدولية لل بية عةن طريةق الفةن )اانسةيا(: 1989سعيد، حامد ) -

 .2، مستخلصات البحوث، جامعة الدول العربية، القاهرة، صالفنية وال ا  اإلقليمي
، كليةةة ال بيةةة الفنيةةة، جامعةةة حلةةوان، رلسببالة ماسسببترم: 1979م(. أثةةر التحةةول الفكةةري للةةرواد الطالئعيةةني بعةةد عةةام 1996سةةليمان، عمةةاد ملعةةي ) -

 مصر.
 .سورًي دمشق، القلم، دار ،1 ، وابتدا  التزام اإللسامي الفن(. م1990) أاد صاحل الشامي، -
 .147-86، وزارة الثقافة، دمشق، ص 50-49، عاحليا  التشكيليةم(. فن املنمنمات يف احلضارة العربية واإلسالمية: 1993الشريف، طارق ) -
، جامعةةة العلببوم اإلنسببانية وا ستماعيببة أ ببا  الرمببولا لسلسببلةم(. أسةةباب ازدهةةار اخلةةط العةةرل يف العمةةارة اإلسةةالمية: 2003 ةةعبان، راتةةب ) -

 .188-159)أ(،   أذار، ااردن، ص1، ع19الريموك، مج
ينةةةةةةةةةةةةاير، اإلن نةةةةةةةةةةةةت:  14، اجلمعةةةةةةةةةةةةة، صببببببببببببحيفة اجلمهوريببببببببببببة اليمنيببببببببببببةم(. معةةةةةةةةةةةةاي ومجاليةةةةةةةةةةةةة الفةةةةةةةةةةةةن اإلسةةةةةةةةةةةةالمي: 2011مشهةةةةةةةةةةةةود، كةةةةةةةةةةةةاظم ) -

http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=129150 
، جامعةةةة الريمةةةوك، أ بببا  الرمبببولا لسلسبببلة العلبببوم اإلنسبببانية وا ستماعيبببةم(. الكلةةةدانيون ومنطقةةةة اخللةةةيج العةةةرل: 2003حممةةةد )صةةةراي، اةةةد  -

 .1574-1557)ب(،   ايلول، ااردن، ص3، ع19مج
، مةةج وما درالسببات و ببو جملببة علببوم وفنببم(. توظيةةف فةةن التجميةةع يف النحةةت املعاصةةر إلثةةراء الر يةةة البصةةرية: 2002الصةةه ، علةةي عبةةدالران ) -

 .213-199،   يناير، ص 1، ع14
 ، هنضة مصر، مصر.1،  الفلسفة اإللسامية يف العصر احلديثم(. 2005طاهر، حامد ) -
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 األشكالملحق الصور و
 

  
فنون املماليك العربية واليت  يفالتمثال، النضج الفا  يفبرونز، القرن الثاي بعد امليالد، ويعد أحد معروضات املتاحف السعودية املتنقلة، ويالح   . أسد جنران،( اليمني1 كل )

 جمع التمثال بني الرمزية والتكعيبية والتعبريية بشكل مجيل.في، سالمسبقت اإل
من  بة اجلزيرة العربية، السعودية، وياظهر  مدائن صاحل، بني القرن التاسع قبل امليالد والقرن الثاي بعد امليالد، حمافاظة العال، الشمال الغرل يف( اليسار: فنون العمارة 2 كل )

 .سالممدى تقدم فنون وحضارات املنطقة قبل عصر اإل اجليً 

 

  
كتالوج املزاد العلا لفنون الصني   يفصني، ظهر هذا التمثال ال يف( Tang Dynastyاليمني ابثال جلمل وراكبه، القرن الثامن امليالدي، وقت مبكر اسرة اتنغ ) يف(: 3 كل )
 م.2003نيويورك، عام  يفة اجلميلة، وأعمال الفن املعرو ة للبيع فياخلز 
إلسباي اببلو بيكاسو بعد لوحة اجلورنيكا للفنان ا يفالتمثال الصيا، ورأس وصرخة حصان  يفاليسار تفاصيل التمثال السابق ويالح  مدى التشابه بني رأس وصرخة اجلمل  يف

 حوايل عشرة قرون.
 

  
 يفواملوجودة انن . سم 92×  65 قما ، على زيت. 1937 عام ابريس يف احلصان رأس رسم. بيكاسو اببلو( السمسن: الرسوم التحضريية للوحة اجلورنيكا للفنان 4 كل )

  .دريدمب (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) متحف
 ااملانية احلرب أهوال ، وتعد هذه اللوحة من أ هر الفن ولوحات الفنان بيكاسو، مثلتروما يفاملوجودة  ،للوحة اجلورنيكا اجلدارية الفسيفساء من تفاصيل( اليسار: 5 كل )

 .1937 عام يفاببلو اليت حتمل اسم اجلورنيكا  بلدة من
 

 
 

  
 ابريس ،(Musée D'Orsay) متحف (سم242×  161) ،قما  على م، زيت1861لفنان الفرنسي ليون بيللي، ل ،مكةإىل  حجاج ذاهبون. ( اليمني6 كل )

 سم(.81.2×  49.8) ،قما  على م، زيت1865للفنان الفرنسي جان ليون جريوم،  ،القاهرة يفالصالة على السطح . ( اليسار7 كل )

 

  
إىل  أ اروهو اجتاه من اجتاهات الفن املعاصر، و فن اارض،  أساليبأحد  :زخرفة الشواطئ. (8 كل )

 التأكيد على مجاليات الزخرفة
(، فن الرسم Fuzzyللفنان الرقمي ) ،عني اار الوحش. (9 كل )

 "Typographyابحلرو  "
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ذ فيية" فنان إيراي معاصر يقوم بتنسالمااطباق النجمية اإل يفالناظام . (10 كل )

 ي.إسالم يف ريط زخر 
 Andyأعمال الفنان  يففن البيئة"  يفالناظام أخذ مفهوم أخر . (11ل ) ك

Goldsworthy فن البيئة. يف، أحد أ هر الفنانني املعاصرين 
 

 
تمدة بشكل كبري على نشأة فن اخلداع البصري، واملع يفم، والذي تعد أعمال هذا الفنان م ثرة 1940(، Maurits Cornelis Escherللفنان اهلولندي ) ،التحول. (12 كل )

 حتليل العناصر الشكلية.
 

  
 ،يسالمالفن اإل يفخنجر منحوت من العاج" وميثل ظاهرة التكرار . (13 كل )

 تناول الوعول س كال خمتلفة.ببتنوع وثراء، 
م، أصباغ على 1913(، Giacomo Ballaللفنان ) ،رحلة طيور اخلطا . (14 كل )

 ورق.
 

  
نضج،  يفحجر املرمر، اليمن، القرن اخلامس قبل امليالد، مشهد زخر  ،هاجم حيوانتطر ي. (15 كل )
(، The Walters Art Museumفروع اا جار والطيور فوقها، متحف ) يف يفالتجريد الزخر  وي الح 

 .USAالتيمور، والية ماريالند، 

س، ويالح  فيكتاب ابن الن  يف ،تشريح العني. (16 كل )
 ة الورق.فياختيار االوان مع لون خل يفاالبداع مجال الرسوم، و 

 

 

  
م( تناول 15نفذة مسجد مدينة أاد أابد ابهلند، القرن ) يف(: التوريق 17 كل )

 مجيل. يفالفنان املسلم الفراغ بشكل زخر 
، والتسمية نسبة الرقمي ،Vector كتورفيال فن يفأمثلة لفن التوريق . (18 كل )

 كتور فازاريلي.فيللفنان الفرنسي 
 

 

  
 رقائقي خشب على موضوعة مطاطية أختام على صناعي ورنيش طالءاخلامة:  الناصر غارم، عبدم، للفنان السعودي املعاصر 2010" 2ال انزيت يف. ( اليمني19 كل )
 الذكر. (، والوحدات الزخرفية مقتبسة من مسجد امللك نصر بشرياز السابقسم 200×  160، املقاس )إندونيسي
أمتار،  3اخلامة:  اس مطلي ذهب، اهلالل ص لب، جمسم حلمامة السالم، )قطر القبة  غارم، رعبد الناصم، للفنان السعودي املعاصر 2010الرسول"  -الرسالة. ( اليسار20 كل )

ر، مسجاًل أعلى مبلغ لفنان عرل على قيد احلياة. تتميز أعمال غارم ااخرية دوال 842.500دل مببلغ  يفمزادات كريستيز  يفواالرتفاع م ين، وبوزن حوايل طن(، بيع هذا العمل 
 ي.سالماجملتمع العرل واإلمن مهوم  اية، وانطالقهسالمسصالتها اإل
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 الذكر. (، والوحدات الزخرفية مقتبسة من مسجد امللك نصر بشرياز السابقسم 200×  160، املقاس )إندونيسي
أمتار،  3اخلامة:  اس مطلي ذهب، اهلالل ص لب، جمسم حلمامة السالم، )قطر القبة  غارم، رعبد الناصم، للفنان السعودي املعاصر 2010الرسول"  -الرسالة. ( اليسار20 كل )

ر، مسجاًل أعلى مبلغ لفنان عرل على قيد احلياة. تتميز أعمال غارم ااخرية دوال 842.500دل مببلغ  يفمزادات كريستيز  يفواالرتفاع م ين، وبوزن حوايل طن(، بيع هذا العمل 
 ي.سالماجملتمع العرل واإلمن مهوم  اية، وانطالقهسالمسصالتها اإل

 


