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 :مقدمة

الزال التراث ىو المحور األكبر والوسيط األقوي الذي يداعب ويشغل الفنان التشكيمي 
بصورة عامة ميما اختزل داخمو من رؤى حديثة ومعاصرة لمدارس فنية اعتبرىا حراك فني 
يستنير من خاللو الفنان ويخاطب عصره ومستحدثات الزمن، إال أن الفن التراثي بصوره المتعددة 

ألصيمة السرمدية التي يتيادي الفن والفنان معيا ويخاطب ذاتو األصيمة والمتوازنة ا المرجعية ىو 
ومن خالليا أنماط وطرز ومدارس  معيامع تاريخ وأمجاد وأحقاب زمنية وقرون متعددة توالد 

و متعددة شابتيا فييا األصالة والممارسة واإلبتكارية ، و من ثم اإلبداع التشكيمي والذي أبير 
 بير كل ميتم بالفن بشكل عام.الزال ي

والتصوير ىنا ىو مفردة من مفردات الفنون التشكيمية األصيمة شوىد من خاللو مدارس 
وطرز وأنماط وأساليب متعددة ومتغايرة وخاصة مع ارتباطيا بالفنون األصولية والتي تزامنت مع 

تشكيل واإلبداع والبحث الجاد الزمن بصورة حياتية متوالدة متطورة ، ارتبط فييا العمل بالرؤية وال
 لممصورين بشكل دائم.

ويرجع ذلك إلي كثرة الرؤى والبحث واإلندماج بين الفنان والتصوير بشكل عام ، فمم 
ينفصل المصور عن تراثو الفني وعن المستجدات التي يتعايش معيا ،و كثيرًا ما يجد الباحثون 

و التشكيمي بشكل ما بعد اختراقو لعدد من في التصوير ارتباط المصور واسترجاع تاريخو وتراث
التجارب والبحث ، إال أن استرجاعو لتمك المدارس وبحثو من خالليا ىو عودة إلي األصالة 
والتي ىي قمة الحداثة والمعاصرة والتي إن التزم بيا المصور برؤى فنية حديثة ومعاصرة ، لذلك 

والمستميم منيا وخاصة من الفنون  وجدت مدارس وجماليات في التصوير المرتبط بالتاريخ
الحضارية برؤى تشكيمية أساسيا قيم عقائدية و تعاليم دينية ورؤى فمسفية ارتبطت بصوفية الرؤى 
وأىداف وأساليب أسمي من أنيا حياتية بل لرسالة عقائدية داخل الفنان أراد من خالليا أن 

ومتغير وال ريب في ذلك طالما  يؤصل لرسالة ما دينية حضارية ويعمل عمي بعثيا بشكل جديد
 ارتبط الفنان بقيم داخمية جمالية تبعث فيما يقوم بو جمااًل أصياًل مرتبطًا بفنونو التراثية.

 ومن هذا المنطلق:
كان انشغال الباحث دائمًا بالفن اإلسالمي كونو فنا مجيدًا ورافدًا قويًا لطالما عمل بو 

اإلسالمي أيضًا باعثًا عمي األمن واألمان العقائدي المصور وشغمو بل واستميم منو كون الفن 
، وأيضا عمي اعتبارية أن الفن اإلسالمي طالما بحث الكثير داخمو لتواجد الكثير  المصورلدي 

من الرؤى اإلبتكارية المبدعة التي بزغ من خالليا الفنان المسمم ألنو ارتبط برسالة أصيمة داخل 
 وجدانو البشري.



سالمي إال من خالل رسالة التوحيد باهلل واإليمان برسولو الكريم صمي اهلل فمم يقم الفن اإل
عميو وسمم مما كان ذات أثرا كبيرا عمي الفنان المسمم إلبالغ الكون كمو بتمك الرسالة بصدق 
داخمي حرص عميو عند عممو في كل مجاالت الفن اإلسالمي بصورة عامة انتابو فييا الفكر 

ة وشفافية البصيرة الرشيقة الثاقبة إلرثاء فن صادق من خالل أبطال الفمسفي وصوفية الرؤي
وعناصر إنشائية النتشارىا عمي كل األسطح المراد العمل عمييا ومن خالليا فكان الخط العربي 
والزخارف اإلسالمية ىما المحددين األساسيين لعمل ذلك الفنان والذي غاص وصال وجال 

مك المرادفين بشكل بنائي خاص بعد دراسات تجريدية صوفية لمتعبير من خالليا وتعامل مع ت
واإلنشاء المتراص والمتزاحم والمتداخل والمتضافر والتي رغم ذلك  الصرحيانتابو فييا فكرة البناء 

كانت قيمو الجمالية خارقة فمم نري زحام بال معني أن تشتيت ولكن المشاىد دائمًا يري تراص 
صبغة بنائية بحسابات دقيقة وموسيقي متناغمة تبعث عمي  جمالي أخاذ رشيق متناغم ذات

المنطقية واالستيالل ومن ثم الجواب والنياية المنطقية لممشيد أو لمعمل الفني ميما كانت 
 صيغتو البنائية أو لونو أو جمالياتو بشكل عام.

البحث فيو ولقد أثار دومًا الفن اإلسالمي الباحث واستحوذ عمي الرؤية والفكر من خالل 
وتأمل مفرداتو الجمالية وصيغ توظيفيا وبمورتيا بشكل بنائيا وتوظيفيا وخاصة في رؤية الفنان 
المسمم لمخط العربي كبطل من أبطال أعمالو األساسيين بجانب الزخرف اإلسالمي ومدى الترابط 

مسمم والتي والتواصل الذي بينيما ومدى اإلندماجية واألثير الصوفي الخاضع لرؤية الفنان ال
 اتصفت بصوفية وتصاريف شديدة الثراء.

بل والتطويع الذي توافق مع ىذا النيج ومدى التميز الذي وجد عميو سواء بشكل أو 
بآخر أو مسطح أو مجسم أو بمون أو كمحدد خطي فقط ، فمقد أصبح ىذا التطويع لعنصر 

وأشكال لمخط العربي فقط بل  )الخط العربي( كمفردة تشكيمية ليست في ابتكارية أنواع ومسميات
التطويع وصل إلي تواجد أقل ما يتصف بو ىو النماء والحياة الموسيقية التي وجدت بالحرف 
العربي ومدى اقترانو وتعاشقو لنيايات وبدايات وجسد كامل من الزخرف النباتي والتي تتياوي مع 

الكثير منيا مع اختالفات  ىذا التواجد والتي من خالل المشاىدات الخاصة وتأمل الباحث وجد
 جمالية غاية في التميز والدقة والرشاقة الموسيقية اإلنسيابية.

والتي وجد من خالليا أيضا الباحث أن بعضيا وجد عمي ىيئة تشخيصية تتواري 
مالمحيا عمي شكل مستتر غير واضح لغير المتخصصين ومع عمم الباحث والتدقيق من خالليا 

مفردات بنائية لحروف سواء مفردة أو مزدوجة أو أكثر عي ىيئة وشاكمة استطاع أن يستميم فييا 
 تشخيصية كاممة ذات تعبيرات ودالالت تعبيرية فائقة القوة والوجود.

كان عمل الباحث لدراسة ىذه الحالة التشكيمية الستخراج وقراءة تمك الحروف  ومن هنا
ا البناء التشخيصي والتطويع الفائق والتي وجد فييا الباحث قيمة تصويرية جديدة وىي مدى ىذ



لممفردة عمي شاكمة تشخيصية بمالمح وتعبيرات وتفاصيل إنسانية بشرية وكأنيا تبعث حوارات 
 متأصمة ومالحم كاممة من الرؤى الصوفية ليذا النيج الفني.

مما دعا الباحث إلي الغوص في ىذه اإلشكالية الستخالص خطوط ومساحات وتعبيرات 
مة من تمك المفردات ، وكان الباعث واليدف من ذلك عند الباحث ىو بنائية تشخيصية كام

التشخيصي مع تصريفات جديدة عمي ما سيقوم باستخراجو أو بإيحاءات تمك  لمتجريدجديدة 
وىذا كان الدافع األساسي لدي ث خطوطو ومفرداتو التشكيمية منيا، الرسوم التي استمد الباح

الستخراج تمك المفردات أو المالمح التشخيصية ومن ثم إعطائيا الباحث حيث الرؤى الخاصة 
صيغة وصفة رؤيتو عمييا من حيث التغيير أو اإلضافة أو التكرار وفي بعض األحيان المبالغة 

 أو الحذف.
فالرؤية الفمسفية عند الفنان ارتبطت بضبط المممح التشكيمي واستخراجو ومن ثم البحث 

احث ىي اختراق مباشر لمظاىر بل البحث في البواطن وكأنيا أسرارا من خاللو والتي في رأي الب
من ىنا أيضا فمقد مرت سموبيا التشكيمي المتواجدة عمييا ، أو تمائم سحرية من حيث صياغتيا وأ

تمك التجربة مع الباحث الستخراج تمك العناصر والتي رأي من خالليا أنيا تشخيصية التواجد 
ن تغيرت مالمحيا ما بينيما البعض تدور داخل ومع العنصر الب شري بصورة خاصة ، وا 

ن اختمف كما  ونستطيع ىنا أن نذكر أن احتواء تمك العناصر لم تخرج عن العنصر البشري وا 
 يمي شرحيا بتفسيرات الباحث وتصنيفو ليذه المفردات المستخرجة:

 اإلنسان " "إنسانية التواجد الفني"
ن اختمفت مالمحيا : اتسمت  تمك التك أواًل النباتي وينات بتحديدىا كعناصر بشرية وا 

ولكنيا مع التفضيل تتالمس مالمحيا مع عدة  تعبيرات وأجناس إرتآىا الباحث منيا ما وجد 
بشكل أقرب ما يمكن إلي تصريفات نباتية تميزت بتداخل وبناء جسدىا وكأنيا زخرف نباتي 

ثير من أجزائيا ، ومنيا ما ىو يتراكب مع بتوريقات متعددة التصريفات تتعانق وتتناغم في الك
بعضو البعض عمي عدة مستويات فوق بعضيا البعض أو يتعانق ويتقاطع ىذا التشكيل في 

الحادة في بعضيا ومرونة التزاوج بين  طبل أن ىناك ما ىو مزيج من بين الخطو اء منو ، أجز 
 استطاالت ونيايات مدببة.بعض تمك الخطوط وبعضيا البعض وتداخل التوريقات بتحوير كامل و 

في بعض المفردات نجد أن البناء التشخيصي لتمك المفردة اإلنسانية  ثانيًا: الهندسي:
ىندسي بشكل صارم من حيث البناء يشوبو التحوير في بعض أجزائو وااللتزام بيندسية الحرف 

لباحث أنيا دون المساس بذلك البناء ويظير ىذا واضحًا في القميل من الحروف والتي أحس ا
عطاء استطالة قوية لتمك المفردات مع بعضيا البعض.  تقوم بفعل االتزان لمعمل الفني وا 



ولقد أولي الباحث االىتمام ليذه العناصر والتي كان اليدف من ذلك ىو مدى استميام 
وصياغة عناصر قائمة ومستقمة بحد ذاتيا بمالمحيا وكتمتيا وخطوطيا برؤية الباحث أو من 

طاء خيالو نوعًا من الحرية الستخراج مفردات بعينيا وكأنو تأويل وترجمة لما ىو متواجد خالل إع
والتي مر من في اطار عمل فني متكامل  لخمق نوعية من االبتكارية التشخيصية لدي الباحث

خالليا الباحث بعدة محاوالت إليجاد واإلمساك بمممح كل شخصية استطاع أن يستخرجيا من 
ت التي وجدىا وتواصل معيا إضافة إلي المعايشة التامة لمدى تقنين وتحديد خالل اإليجاءا

مالمح ىذه المفردات التشخيصية والتواصل الصوفي ما بين الباحث وبينيا ، لإلمساك بالمعني 
 قبل الجسد 

 أو إيجاد جسد يتصف بالحياة والقيمة الجمالية.
سون عمل فني خيالي النزعة والباحث في ذلك قد استطاع أن يتواصل مع أكثر من خم

والمممح مستمد من الخط العربي بصيغ وتواجد مختمف ما بين كل واحدة واألخرى، بجانب 
العمل عمي الخمفية  نإعطاء األثير الذي توضع فيو تمك المفردات التشخيصية بما رآه الباحث م

ية أراد من خالليا أو األرضية بشكل أو بآخر بما يتناسب مع تمك المفردة بشكل ورؤية تمسكوب
الباحث التدقيق واالستقاللية لكل عمل فني ومفردتو عمي أنيا عمل مستقل بذاتو يتصف بتواجد 

 المعني والبناء والداللة الجمالية.
فأحيانا نجد أن التزام الباحث بتشخيصية تمك المفردات باستقاللية تامة لكل مفردة ما ىو 

م العين من خالليا بالرؤية ألعمى العمل في سمو عالقة تمز  ىاإال كيان خاص وىي في أكثر 
وحب وتصافي وكأنو إنسان يقوم بعباداتو يناجي رب العالمين ، وفي أخرى تحس العين وكأنيا 
تتفحص بطل اسطوري يمسك سالحو أو حربتو في صرامة الوقفة والتواجد في خطوطو وخميفة 

انية فضائية ال نستطيع أن نمتمس نياية العمل ، وفي أحيان ثالثة يري الباحث أنيا مفردات إنس
 مالمحيا وكأنيا سراب وخارقة التواجد.

ولقد قامت تمك األعمال التي نفذىا الباحث في ىذا المعرض عمي ما تواصل معو 
ذاتو معيا إلبتكارية معاصرة ليذه األحاسيس والمفاىيم والتي وضع رؤيتو من  وجادلوتباحث 

خالليا وبشكل متعدد ومختمف ، حيث انتاج عدد من األعمال تمثل في حقيقتيا رؤي جمالية 
خيالية مستمدة من الفن اإلسالمي ، وأعمالو القديمة برؤى عصرية لفكر قائم الحكي واالستنباط 

 .االعمالب لدي الباحث لمفن اإلسالمي لتوالد ىذه واالختزال وعمق الح
  



 
 

 

 
 



 

 
 

  



 



 


