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 التصوير يف الفني للتعبري كمدخل الشريف املكي احلرم
  املعاصر – السعودي التشكيلي

 *مها مدمد هاصس الظدًسي 

 

 

ما٥ الدؽ٢ُلُت اإلاّالجاث ًِ ال٢ؽٚبلى  الخالُت الذساظت _ َذ٘ذ امللخص ٚ اإلا٣ي الخشم جىاولىا الزًً الٙىاهحن بّن أِل  بهخاحهم في حّبحري  ٠مذخل الؽٍش

ً العّىدًحن الٙىاهحن بّن ؤِما٥ جدلُل خال٥ مً الدؽ٢ُلُت اإلاّالجاث ؤظالُب ِشك جم الهذٗ َزا ولخدُٝٞ. الدؽ٢ُلي  اإلاخخلٙت اإلاذاخل ًِ وال٢ؽٚ اإلاّاـٍش

ش مجا٥ بزشاء خاللها مً ًم٢ً ختى مجهم، ١ل جىاولها التي ش مىاهج بزشاء و٠زل٤ مخخلٙت بمٙشداث الدؽ٢ُلي الخفٍى  و٠زل٤ حذًذة، مذاخل بةًجاد الدؽ٢ُلي الخفٍى

ت جإ٠ُذ دبْ ؤِمالهم، ِلى المىء بلٝاء خال٥ مً اإلامل٢ت ٘ىاوي لبّن الىوىُت الهٍى ٙي اإلاىهج البدث ٍو  دساظت ًدىاو٥  والزي الىٍشي  ؤلاواس خال٥ مً الخدلُلي الـى

ت الدؽ٢ُلي، بالًٙ الذًً ِالٜت ؤَمُت جىضر التي الىٝاه مً ِذد ش ؤِما٥ في الىوىُت والهٍى ش في حؽ٢ُلي ٠ّىفش اإلا٣ي والخشم اإلاّاـش، العّىدي الخفٍى  الخفٍى

ما٥ مخخاساث والخدلُل بالؽشح الذساظت وجدىاو٥  الٙني، الّمل داخل ووني ٠شمض و٠زل٤ اإلاّاـش، العّىدي ً ظّىدًحن مفىسًٍ أِل ىاتهم في اِخمذوا مّاـٍش  ج٣ٍى

ٚ، اإلا٣ي الخشم ِلى ا مذخال اًجاد مً الٙىاهىن  جم٢ً رل٤ ًِ وهخج الؽٍش   مبخ٢شة حذًذة ـُأت اإلاىلُى رل٤ ـُأت في مبخ٢ش بإظلىب حّبحًر
 

 ججاسبه ِلى مّخمذا

ت ؤِماله ٘جاءث الٙىُت، وخبراجه ت الخّبحًر ادٜت ٍٜى جها جمخاص ـو  ؤحاد ِذًذة وجٝىُاث مخخلٙت بإظالُب اإلاادًت بىظاثىه الٙىان وجد٢م اإلابذُ، والجمالي الٙني بخ٣ٍى

ه جالثم ل٣ي الٙىُت ؤِماله داخل اظخخذامها في ش مجا٥ جثري  حذًذة ومىىلٝاث مذاخل بةًجاد باالَخمام الباخشت وجىص ي. وحّبحٍر مىلِى  العّىدي الدؽ٢ُلي الخفٍى

لى اإلاّاـش، ت جإ٠ُذ ِو ما٥ الىوىُت الهٍى  .والذًيُت والترازُت الىوىُت والشمىص  الّىاـش جىاو٥  ٘حها ًخم التي اإلامل٢ت ٘ىاوي أِل

ش – الٙني الخّبحر – الؽٍشٚ اإلا٣ي الخشم: املفتاخية الكلمات  .اإلاّاـش الخفٍى
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 التؼكيلي التصويس في الفني للتعبير كمدخل الؼسيف املكي الحسم

 املعاصس – الظعودي
 امللدمة. 1

الٙىان العّىدي مً خال٥ جىاوله الدؽ٢ُلي للخشم اإلا٣ي ٌععى       

ٚ خه الىوىُت، بلى  الؽٍش بًجاد مىىلٝاث حؽ٢ُلُت حذًذة مشجبىت بهٍى

خه ودًىه وزٝا٘خه في مىاحهت الخدذًاث   ِلى الخمع٤ بهٍى
 
مّخمذا

ّخبر الخشم اإلا٣ي  الىاججت ًِ الخىىس والاهٙخاح ِلى الشٝا٘اث ألاخشي. َو

ٚ ؤخذ الشمى  ص الذًيُت والىوىُت الهامت التي اسجبىذ بىحذان الؽٍش

 
 
ا الٙىان وؤلاوعان العّىدي ِلى مش الّفىس، ٣٘اهذ بمشابت مىلِى

عهم  ىاجه الٙىُت. "َو خماد ِلُه في ج٣ٍى  ًم٢ً الِا
 
ا  بفٍش

 
 ومشحرا

 
ا  وزٍش

 
َاما

خعً اخخُاس الٙىان إلاٙشداجه الدؽ٢ُلُت في ظهىلت ـُأت الّمل الٙني، 

ا ًْٝ ِلُه البفش مً مٙشداث مشثُت بهما ًى٢ّغ بّن رل٤ ألن ١ل م

الذالالث الخاـت، والتي جم ا٠دعابها هدُجت لخىاـل الخبراث ؤلاوعاهُت 

 ].2ِلى مش الّفىس" ]

وحّذ الشمىص الذًيُت ٠مٙشدة حؽ٢ُلُت ؤظخخذمها الٙىان العّىدي         

 ؤسجبي بىحذان الٙىا
 
 َاما

 
ا  بفٍش

 
ن، وحّذ وظُلت في ؤِماله الٙىُت مشحرا

 مىه
 
جخلُذ وبٌهاس ؤبشص بلى  ًا٠ذ بها ِلى اًماهُت وخبا لذًىت وظُّا

الشمىص الذًيُت والىوىُت. بال ؤن الفُأت الدؽ٢ُلُت والخىاو٥ الخّبحري 

لخل٤ الشمىص الذًيُت ٜذ ؤخخلٚ وجمحز ِىذ ١ل ٘ىان ، و٠زل٤ ؤخخلٚ 

ًِ سمض ؤو ِىفش الخّبحر بلى  آخش ٘ٝذ ًلجإ هٙغ الٙىانبلى  مً ٘ىان

دىاوله ٘ىان آخش بمّالجت وجفىس  مّحن ؤو مىلُى واخذ ِذة مشاث ٍو

 
 
م مً حؽابه الّىاـش واإلاىلُى "٘ٝذ لىخَ ؤن ٠شحرا مخخلٚ ِلى الٔش

مً الٙىاهحن ٢ًشظىن خُاتهم للخّبحر ًِ مىلُى واخذ ٣ًاد ال ًخٕحر، 

، م في ١ل لخٍت ٢ًدؽٙىن الجذًذ في الخّبحر ًِ هٙغ اإلاىلُى َى  َو

في الخُٝٝت لِغ هٙغ اإلاىلُى باإلاّنى الذُٜٞ، بر ؤهه ١لما وحذ 

اهاٍ الٙىان اإلاشة بّذ  ـُأت حذًذة ودخل في ِالٜاث مخخلٙت، ِو

 
 
فبذ في ١ل خالت ؼِئا اإلاشة، ٘ةهه ًخجذد بزل٤ مْ ججذد اإلاّالجت، ٍو

 ].3] آخش

 إللهام الٙىان العّىد       
 
ذ ١ان الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ مفذسا ذ ٜو ي ٜو

ؤزشث خفُلخه الٙىُت و١اهذ بمشابت مّحن ال ًىمب مً الشئي الٙىُت 

ج٢ؽٙذ مً خاللها ؤظالُب ومّالجاث للمعىذ الخّبحري للّمل الٙني 

ذ جمحزث ١ل لىخت ًِ ألاخشي في حؽ٢ُل ٘ني حذًذ ومخخلٚ  .ٜو

 مؼكلة الدزاطة. 2

 ما ٌععى الٙىان     
 
لخ٣ىن  بًجاد مىىلٝاث حؽ٢ُلُت حذًذةبلى  داثما

ىاـش  اث ِو  إلهخاحه الٙني، ورل٤ مً خال٥ مىلِى
 
بمشابت مذخال

حؽ٢ُلُت مخخلٙت، ًدٝٞ مً خاللها ؤَذا٘ه الٙىُت التي جخمشل في بهخاج 

ذ جم٢ً الٙىان العّىدي مً  ِمل ٘ني ًدعم بالجذًت والابخ٣اس، ٜو

بًجاد وخلٞ مذاخل ومىىلٝاث حذًذة إلبذاِاجه ؤِخمذ ٘حها ِلى ما 

ا مً جزخش به  ٚ محزتها ًِ ٔحَر اإلامل٢ت مً وحىد الخشم اإلا٣ي الؽٍش

 الٙىان العّىدي اإلاّاـش 
 
جإ٠ُذ بلى  البلذان ألاخشي، ٠ما ٌععى ؤًما

ش الشمىص الذًيُت اإلاخّذدة التي جخمحز بها  خه الىوىُت مً خال٥ جفٍى ٍَى

ٚ( واإلاخمشلت في جىاو٥ ـىس  اإلامل٢ت ولّل مً ؤَمها )الخشم اإلا٣ي الؽٍش

ا في بهخاحهم الٙني  الخشم حَر اإلا٣ي وال٢ّبت ومٝام ابشاَُم واإلاأرن ٔو

 لخٝذًم 
 
اما  َو

 
 حذًذا

 
والتي سؤي ٘حها الٙىان العّىدي اإلاّاـش مىىلٝا

خه الىوىُت واهخماٍئ وبخعاظه  بهخاحه الدؽ٢ُلي الزي ًا٠ذ به ِلى ٍَى

 .بالؽّاثش الذًيُت

 أ. أطئلة الدزاطة

ؤلاحابت ًِ العاا٥ الشثِغ الخالي: َل  بلى حععى الذساظت الخالُت     

ٚ بًجاد مذاخل حؽ٢ُلُت  ش الخشم اإلا٣ي الؽٍش ًم٢ً مً خال٥ جفٍى

 حذًذة في الًٙ العّىدي اإلاّاـش؟

وجٙترك الذساظت الخالُت ؤن جدلُل ؤِما٥ اإلافىسًٍ العّىدًحن       

 للخّبحر 
 
والتي جىاولىا ٘حها الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ ًم٢ً ؤن ج٣ىن مذخال

ش العّىدي اإلاّاـش. وؤن ؤظلىب ١ل ٘ىان ًخمحز ًِ  الٙني في الخفٍى

 .آلاخش مً خُث ؤظلىب الخىاو٥ الٙني واإلاّالجت الدؽ٢ُلُت

 ىدف الدزاطةب. 

ال٢ؽٚ ًِ اإلاّالجاث الدؽ٢ُلُت لفىس الخشم بلى  تهذٗ الذساظت      

ٚ واإلاذاخل اإلاخخلٙت التي جىاولها ١ل ٘ىان في بهخاحه  اإلا٣ي الؽٍش

 .لدؽ٢ُليا

 أىمية الدزاطةج. 

خي  -1 حعهم الذساظت مً خال٥ دساظت ؤِما٥ الٙىاهحن في الخىزُٞ الخاٍس

ما٥ الٙىاهحن العّىدًحن الزًً جىاولىا الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ   .أِل

بُت  -2 الخّٗش ِلى ؤظالُب حؽ٢ُلُت مخخلٙت ووٛش ؤداثُت وججٍش

 .٘ىان ًِ آلاخشجخخلٚ باخخالٗ اإلاّالجت الدؽ٢ُلُت والتي جمحز ١ل 

ش الدؽ٢ُلي بمٙشداث حذًذة مً خال٥  -3 جثري الذساظت مجا٥ الخفٍى

 .جىاو٥ الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ ٠ّىاـش حؽ٢ُلُت

ش الدؽ٢ُلي بةًجاد مذاخل حذًذة -4  .بزشاء مىاهج الخفٍى

ت الىوىُت لٙىاوي اإلامل٢ت مً  -5 حعهم الذساظت الخالُت في جإ٠ُذ الهٍى

ت التي ًخم ٘حها جىاو٥ الخشم خال٥ بلٝاء المىء ِلى  ٍش ؤِمالهم الخفٍى

 .اإلا٣ي الؽٍشٚ

 خدود الدزاطةد. 

جخدذد هخاثج الذساظت الخالُت بخدلُل مخخاساث مً ؤِما٥        

 ٚ ً ممً جىاولىا ٘حها الخشم اإلا٣ي الؽٍش اإلافىسًٍ العّىدًحن اإلاّاـٍش

 .2006بلى  2008في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت مً ِام 

 الدزاطات الظابلة. 3

بلٝاء المىء ِلى الترار الشٝافي بلى  [4] َذ٘ذ دساظت العىان     

للممل٢ت الّشبُت العّىدًت ٠مازش سثِس ي في الشئٍت الٙىُت ودساظت 

ؤِما٥ ُِىت مً اإلافىساث الدؽ٢ُلُاث في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت، 

الُب وجىاولذ الباخشت ؤزش الترار ِلى سئٍت الٙىان، وجىلُذ ؤظ

ت مً الٙىاهحن والذوس الّٙا٥ للمشؤة في اإلامل٢ت الّشبُت  مجمِى

العّىدًت، واخخاسث الباخشت ُِىت مخخلٙت مً الٙىاهحن العّىدًحن 

ً. وجدؽابه َزٍ الذساظت مْ الذساظت الخالُت في الخإ٠ُذ ِلى  اإلاّاـٍش

اإلاازشاث الترازُت والىوىُت ِلى الٙىان العّىدي اإلاّاـش. وجخخلٚ 
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في ١ىنها اٜخفشث ِلى ِىاـش الترار واإلافىساث العّىدًاث، مّها 

ى  بِىما الذساظت الخالُت تهخم بّىفش واخذ مً الشمىص الىوىُت َو

الصخفُاث اإلال٢ُت ٠ما جدىاو٥ ؤِما٥ مفىسًٍ ومفىساث ظّىدًحن 

ً  .مّاـٍش

[ ٘ٝذ ٜامذ ِلى دساظت الّىامل اإلاازشة ِلى 5] ؤما دساظت الخشبي       

ا بهخاج الٙ ٗى ِلى مذي ؤزَش خُت للٜى ً الدؽ٢ُلي مً وحهت هٝذًت جاٍس

 
 
 ِلى معحرة الًٙ الدؽ٢ُلي في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت، تهذٗ ؤًما

ت وجدلُلها مً ؤحل الخّٗش ِلى بلى  ٍش ما٥ الٙىُت الخفٍى ٚ ألِا ـو

ما٥ الٙىُت الهامت ومذي اسجباوها باإلاجخمْ الزي اهبشٞ  خفاثق ألِا

ش الدؽ٢ُلي مما ًمهذ مىه، وال٢ؽٚ ًِ ا لٍىاَش الٙىُت في الخفٍى

ٙي في دساظخه  ت. واجبْ الباخث اإلاىهج الـى ٍش إلًجاد مشاخل ٘ىُت جفٍى

ت اإلامشلت  ٍش ما٥ الخفٍى ت مً ألِا وألاظلىب اإلاعخي خُث ؤخخاس مجمِى

لُّىت الذساظت، ٢٘ؽٙذ ًِ الجىاهب الشٝاُ٘ت مجا٥ الٙىىن 

ش الدؽ  في الخفٍى
 
٢ُلي في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت، الدؽ٢ُلُت وجدذًذا

ٗى ِلى  ٝت ِلمُت لبذاًت الًٙ الدؽ٢ُلي وجىىسٍ للٜى ووزٝه بىٍش

ألاظالُب والاججاَاث الٙىُت اإلاخخلٙت لٙىاوي اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت 

ت مذي ؤلاهجاصاث التي جدٝٝذ في دْ٘ اإلاعحرة الدؽ٢ُلُت في  ومّ٘ش

ا٘ترلذ الذساظت وحىد ؤزش واضر اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت وبزشائها. و 

ً الًٙ الدؽ٢ُلي في  ومباؼش للّىامل الاٜخفادًت والشٝاُ٘ت في ج٣ٍى

م  لى الٔش اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ُ٘ما ًخق الؽ٣ل واإلاممىن، ِو

ش في العّىدًت بال ؤن َىال٤ مشاخل  مً ٜفش الٙترة الضمىُت للخفٍى

 ،
 
 ومممىها

 
ا  ومىلِى

 
ومً خال٥ دساظت معحرة حٕحرث ٘حها اللىخت ؼ٢ال

شي في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ًخطر اصدًاد ؤِذاد  الًٙ الخفٍى

ت وممحزة.  الٙىاهحن مما ؤدي لٍهىس اججاَاث وؤظالُب حذًذة مخىِى

ش  وجدؽابه َزٍ الذساظت مْ الذساظت الخالُت في ١ىنها جٝىم ِلى الخفٍى

ة ُ٘ه. وجخخلٚ في الخذًث في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت والّىامل اإلاازش 

ؤن الذساظت الخالُت تهخم بإخذ جل٤ الّىامل وهي الشمىص الىوىُت 

 .مخمشلت في الصخفُاث اإلال٢ُت

ذ٘ذ دساظت حان       بُان دوس اإلاشؤة العّىدًت والخإ٠ُذ بلى  [6] َو

ش اإلاّاـش وببشاص دوسَا الّٙا٥ في  ِلى وحىدَا اإلاخمحز في خش٠ت الخفٍى

 ما٠ذة ِلى الخٙاِل والاسجباه مْ 
 
 وزُٝا

 
البِئت والشٝا٘ت اسجباوا

ُت العّىدًت وجإحي ؤَمُت َزٍ الذساظت في ١ىنها ؤوضخذ دوس  الخفـى

 ودساظت وجدلُل وجفيُٚ بهخاج 
 
ا ٘ىُا اإلاشؤة العّىدًت ومؽاس٠تها وجإزحَر

شي خال٥ ؤسبّحن ِام مً مؽاس١اث اليعاء في خش٠ت  اإلاشؤة الخفٍى

اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ٠ما ؤبشصث الدؽ٢ُل العّىدي اإلاّاـش في 

دوس الٙىاهاث العّىدًاث الشاثذاث وظلىذ المىء ِلحهً. وجدؽابه 

ذ الٙىاهاث بلى  َزٍ الذساظت مْ الذساظت الخالُت في ١ىنها جىٜش

العّىدًاث وخش٠ت الخفىٍش اإلاّاـش في العّىدًت واسجباه الٙىان 

ُت اإلامل٢ت. وجخخلٚ في  ؤن الذساظت الخالُت بالبِئت والشٝا٘ت وخفـى

جش٠ض ِلى حاهب واخذ مً سمىص اإلامل٢ت وهي الصخفُاث اإلال٢ُت وتهخم 

بما ٜذمه الٙىان الدؽ٢ُلي العّىدي اإلاّاـش مً مّالجاث حؽ٢ُلُت 

بُت مخخلٙت  .ومىىلٝاث ججٍش

جىلُذ ؤزش اإلالىهاث اإلااثُت بلى  [ ٘ٝذ َذ٘ذ7ؤما دساظت العذًشي ]       

ش ِبر الخماساث، ٠ما َذ٘ذ  ؼ٣ا٥ِلى حّذد ألا  في الشظم والخفٍى

البدث في ؤزش جىىس جٝىُاث وؤظالُب اإلالىهاث اإلااثُت ِلى بلى  الذساظت

لذ الباخشت ش الدؽ٢ُلي اإلاّاـش وجـى ٜىاِت ؤ٠ُذة بإَمُت بلى  الخفٍى

جٝىُاث اإلالىهاث اإلااثُت ٠ما ؤ٠ذث ِلى دوس الخٝىُاث في بزشاء اللىخت 

 و٠زل
 
 وملمعُا

 
ب في الخٝىُت وجىُى خعُا ٤ ؤ٠ذث ِلى ؤن الخجٍش

ألاظالُب ٌعاِذ ِلى ا٠دؽاٗ وٛش وخذماث جُٙذ في الّمل الٙني 

٘خثري الخّبحر الٙني وجىىس ؤظلىب الٙىان. وجدؽابه مْ الذساظت الخالُت 

ذ ب وهي جٝىُاث اإلالىهاث بلى  في ١ىنها جىٜش ؤخذ مىىلٝاث الخجٍش

في ؤنها اٜخفشث ِلى جىىس جٝىُاث  اإلااثُت. وجخخلٚ مْ الذساظت الخالُت

ش الدؽ٢ُلي اإلاّاـش في اإلامل٢ت  وؤظالُب اإلالىهاث اإلااثُت ِلى الخفٍى

الّشبُت العّىدًت بِىما الذساظت الخالُت جخّشك لّذًذ مً الخٝىُاث 

ب وؤظالُب معخدذزت ؤخشي   .اإلاعخخذمت ٠مىىلٝاث في الخجٍش

 مىهجية الدزاطة

 اجبّذ الذساظت الخالُت اإلا     
 
ٝا ٙي الخدلُلي ورل٤ ٘و ىهج الـى

  ت:الُللخىىاث الخ

 :جىاولذ الذساظت الىٝاه الخالُت

 .ِالٜت الذًً بالًٙ الدؽ٢ُلي -

ش العّىدي اإلاّاـش - ت الىوىُت في ؤِما٥ الخفٍى  .الهٍى

 الخشم اإلا٣ي ٠شمض ووني داخل الّمل الٙني -

ش العّىدي  -  .اإلاّاـشالخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ ٠ّىفش حؽ٢ُلي في الخفٍى

: ؤلاواس الّملي
 
 :زاهُا

  ً ما٥ مفىسًٍ ظّىدًحن مّاـٍش خُث جىاولذ الذساظت مخخاساث أِل

جها ِلى الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ مً خال٥ ِذة ؤَذاٗ  اِخمذوا في ج٣ٍى

ش الدؽ٢ُلي وهي  :جمشل الٕشك الشثِس ي مً جىاولها في الخفٍى

ت الىوىُت -1  .جإ٠ُذ الهٍى

 .داخل اِماٛ الٙىان العّىديجإ٠ُذ ِلى اَمُت الذًً  -2

ال٢ؽٚ ًِ اإلاّالجاث الدؽ٢ُلُت لفىس الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ  -3

 .واإلاذاخل اإلاخخلٙت التي جىاولها ١ل ٘ىان في بهخاحه الدؽ٢ُلي

 :مصطلحات الدزاطة

ْٝ : الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ اإلاسجذ الخشام َى ؤٍِم مسجذ في ؤلاظالم ٍو

في ٜلب مذًىت م٢ت ٔشب اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت، جخىظىه ال٢ّبت 

ت التي هي ؤو٥ بِذ ولْ للىاط ِلى وحه ألاسك لُّبذوا هللا ُ٘ه  اإلاؽ٘ش

زٍ هي ؤٍِم وؤٜذط بّٝت ِلى وحه ألاسك   للُّٝذة ؤلاظالمُت، َو
 
جبّا

خشام َى ٜبلت اإلاعلمحن في ـالتهم، وبلُه ِىذ اإلاعلمحن. واإلاسجذ ال

ًذجىن. ظبب حعمُخه باإلاسجذ الخشام ؤو البِذ الخشام جإحي ٍِمت 

ذاظت َزا البِذ )اإلاسجذ الخشام (، ل٣ىهه ؤّو٥ بِذ ولْ للىاط  ٜو

لُّبذوا هللا ُ٘ه خُث جخىظي ال٢ّبت اإلافلحن في ـالتهم. و١ان لخشمت 

ه ؤ٘مل الفالة والعالم الٝخا٥ ُ٘ه مىز دخى٥ ظُذها مدمذ ِلُ

م٢ت ظببا لدعمُخه بالخشام ومً ألاظباب ألاخشي للدعمُت بلى  مىخفشا

م الٍلم  ؤن هللا خشمها ِلى اإلاؽش٠حن ومىّهم مً دخىلها وجدٍش

ا، وال ًخخلى خالَا  واإلاّاص ي ٘حها، وال ًىٙش ـُذَا، وال ٌّمذ شجَش

امً اإلاعلمىن ؤن الفالة ُ٘ه حّاد٥ مئت ؤلٚ ـالة. ر٠ ش الٝشآن: ِبنَّ ٍو

حَن )ظىسة آ٥  ِ
َ
اإلا َّ

ْ
ل
ّ
ي ِل ذ  َُ ا َو

 
 ُمَباَس١

َ
ت

َّ
ِزي ِبَب٢

َّ
ل
َ
اِط ل َْ ِللىَّ ٍذ ُوِل ِْ ٥َ َب وَّ

َ
ؤ

 (.96ِمشان، آلاًت 

ت إلاا جملُه  : َى Artistic expression  الخّبحر الٙني  -  جل٤اظخجابت ٍِٙى
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 ًمْ 
 
 خاـا

 
ىاوٚ وبن ل٣ل اخعاط اظلىبا اإلاىاَب مً مؽاِش ِو

ى ؤًما َى رل٤ الّٙل الزي ٌعلي ا لفُٕت التي جدٝٞ الجما٥. َو

ذ ًشاد  المىء ِلى ؤظشاس وم٣ىهاث مىلُى ًذوس في خلذ ؤلاوعان، ٜو

 ُ٘ٝذم ِلى ؼ٣ل ٜفُذة ؤو ِمل هدتي ؤو 
 
لهزا ؤلاًماح ؤن ٣ًىن مازشا

ذ ًمخل٤ الخّبحر دالالث ِذًذة ٣ًىن بلىخت ؤو ِمل معشحي.....  لخ، ٜو

ى الزي ًٙصر ًِ مً بُجها ؤهه  الذاللت الجمالُت في الّمل الٙني َو

ى مٍهش مً مٍاَش جد٢م الٙىان  ، َو الّالٜت بحن الٙىان واإلاىلُى

ى الشابىت الخُت بحن  ، َو  مْ اإلاىلُى
 
بىظاثىه ؤن ًخّامل وحذاهُا

ملُت ؤلابذاُ الٙني، ؤو َى لٕت ؤَلخه  ى مش٠ض بؼّاُ ِو الٙىان وبهخاحه َو

 
 
ذا  ٍ٘ش

 
ال ًدا١ي ؤبّاد الىاْٜ اإلالمىط، بل ٢ًؽٚ لىا ًِ لخدمل وعٝا

بّذٍ الىحذاوي بيعٞ حمالي مدذد ًٙعش الّملُت ؤلابذاُِت مً خال٥ 

مّاٌؽت الخجشبت ؤلابذاُِت، ًبذؤ الًٙ بالخا٘ض الجمالي وزمشة َزا 

 ].8الخا٘ض َى الخّبحر الٙني ]

َى مدفلت والخّبحر َى ألاظٙاس الخاسجي ًِ اإلاؽاِش الذاخلُت، و         

جٙاِل ال٢ٙشة مْ اإلاادة، ١ل رل٤ ًىفهش في بىدٜه واخذة بخٙاِل 

 لّملُت الخّبحر، ٘ال حّبحر دون ما َى ٢٘شي، وال حّبحر 
 
ىال دًىامي ـو

دون سئٍت هاؼىت في اظدىىاٛ الخاماث وال حّبحر ؤال بخٙاِل رل٤ ١له 

 .مً م٣ىهاث الّمل الٙني

ش اإلاّاـش   Contemporary Painting   الخفٍى

ذ" مً او٣ّاط الشٝا٘ت          اؼخٝذ ٢٘شة اإلاّاـشة ِىذ "َشبشث ٍس

الخذًشت )ؤي ؤظلىب الخُاة الخذًشت( ِلى ؤلابذاُ ٘ةرا ١ان الٙىان 

ٝت ؤلادساٟ والخ٢ٙحر حٕحر ؤظلىبه  ت ووٍش  مّها في الشئٍت الخماٍس
 
مخىا٘ٝا

 ].9عم بالخذازت. ]ؤلابذاعي بما جٝخط ي الٍشوٗ اإلاعخدذزت واح

ل بلُه الًٙ الخذًث مً جدشس        والًٙ اإلاّاـش َى امخذاد إلاا ـو

الٙىان في اظخخذام ِىاـش الّمل الٙني بؽتى الىٛش ؤظالُب ألاداء 

ت مدذدة؛ بل ًخمحز بٍهىس  الٙني وؤـبذ الًٙ ال ًخمحز بإي ظماث ٌاٍَش

جهذ الٙىىن اججاَاث مخّذدة ومخماسبت ٌٕلب ِلحها الٙشدًت، خُث اج

[. 00هدى جدُٝٞ الىحىد ؤلاوعاوي للٙىان وشخفِخه اإلاخمحزة ببشاَُم]

ً هي وبُّت الّالٜت بحن  ومً ؤَم مّالم اإلاّاـشة في الٝشن الّؽٍش

الٙىان والىاْٜ اإلاشجي "ولِغ ١ل حذًذ في الًٙ ٌّني اإلاّاـشة ألهه ال 

 
 
، ٘الهذٗ داثما

 
 ؤو مادًا

 
ا  ٢ٍ٘ش

 
بلى  َى الاسجٝاءًلبي بالمشوسة اخخُاحا

معخىي مذس١اث الّفش و١لما ؤسجبي الّمل الٙني بالّفش الزي ًخم 

ضص مً ُٜمخه ُ٘جب ؤن ٣ًىن الّمل الٙني  ُ٘ه، ؤِىاٍ رل٤ ٜىة ِو

"  إلاٝىماث ِفٍش
 
 ].00] او٣ّاظا

 إلاطاز الىظسي  .4

  الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ

آًاٍث  َزا البِذ الزي حّله هللا وحهت للمعلمحن خُث ؤهض٥ ُ٘ه      

ُه جٝام ٍ٘شمت مً هللا وهي خامغ  بِىاث إلاٝام ظُذها ببشاَُم، ٘و

 لٝىله حّالى )وهلل ِلى الىاط حج البِذ إلاً 
 
ؤس١ان ؤلاظالم، اظدىادا

 (.اظخىاُ بلُه ظبُال

وبّن ؤو٥ مً بىاٍ اإلاالث٢ت بإمش هللا حّالى ٣٘ان البِذ الخشام مً      

ْ بّذَا ان زم بىاٍ ببشاَُم العماء ؤًابلى  ًاٜىث ؤخمش، ٘س م الى٘ى

م، بلى  الخلُل خُث ؤسؼذٍ هللا حّالى م٣اهه، زم الّمالٝت، زم ٜبُلت حَش

ؾ ِلى ِهذ الشظى٥ ـلى هللا ِلُه وظلم،  زم ٜص ي بً ٠الب، زم َٜش

ٌ، زم الدجاج بً ًىظٚ  65زم ِبذ هللا بً الضبحر سض ي هللا ِىه ظىت 

ٌ،  0040د خان ظىت ٌ، زم الخلُٙت الّشماوي العلىان مشا 74ظىت 

 
َ
ىال ض آ٥ ظّىد في ِفشها بلى  ـو مل٤ العّىدًت ِبذ هللا بً ِبذ الٍّض

 .َزا

ها في اإلاجذ، ٘ؽٗش بو           ّن َزا البِذ الّخُٞ مً ؤٜذم البُىث وؤِٜش

هللا حّالى، وبىلّه سمضا لخىخُذ هللا، ومىاس َذاًت للّاإلاحن، بلى  وعبخه

بلت لّامت اإلاعلمحن. ولل٢ّبت  ت ؤظماء ِذًذة مجها: بِذ هللا، ٜو اإلاؽ٘ش

 ].02] والبِذ الّخُٞ، والبِذ الخشام، والٝبلت، وبِذ دِامت ؤلاظالم

 مسافم املسجد الحسام

مشا٘ٞ الخشم هي ِباسة ًِ سمىص دًيُت داخل الخشم وهي ال٢ّبت،       

وحجش بظماُِل، وبئر صمضم، ومٝام ببشاَُم، والفٙا واإلاشوة، واإلاىاٗ 

 .ظىدوالدجش ألا  واإلاععى،

ىن في حجهم، وتهىي  :ال٢ّبت هي ٜبلت اإلاعلمحن في ـلىاتهم، وبلحها ًى٘ى

ى٥ بلحها مً ١ل ؤسحاء الّالم، ٠ما ؤنها ؤو٥ بِذ  ؤ٘ئذتهم وجخىلْ الـى

ًىلْ في ألاسك، وال ًم٢ىىا ر٠ش اإلاسجذ الخشام بذون ر٠ش ال٢ّبت، 

ت، و  خ بىاء ال٢ّبت اإلاؽ٘ش خ اإلاسجذ بخاٍس بذؤ جاٍس ٜذ بىاَا ؤو٥ مشة ٍو

 البِذ 
 
اإلاالث٢ت ِلحهم العالم ٜبل آدم ِلُه العالم، ومً معمُاتها ؤًما

ا اإلاعلمىن  ّخبَر الخشام، وظمُذ بزل٤ ألن هللا خشم الٝخا٥ بها، َو

 .ؤٜذط م٣ان ِلى وحه ألاسك

 ِلى ؼ٣ل حجشة ٠بحرة  
 
با وجْٝ ال٢ّبت وظي اإلاسجذ الخشام جٍٝش

بلٖ مشجّٙت البىاء مشبّت الؽ٣ل  بلٖ اسجٙاِها خمعت ِؽش مترا، ٍو ٍو

، و٠زل٤ ٣ًىن الزي ًٝابله، وؤما  02وى٥ للّها الزي به بابها 
 
مترا

الملْ الزي به اإلاحزاب والزي ًٝابله، ٘ىىلهما ِؽشة ؤمخاس، ولم ج٢ً 

٠زل٤ في ِهذ بظماُِل بل ١ان اسجٙاِها حعّت ؤرُس و١اهذ دون 

بْ ٘فىْ لها ظٝٙا زم ظٝٚ، ولها باب ملخفٞ باألسك، ختى حاء ج

ذ  ٍ بالزَب، ٜو
ّ
 مً خذًذ وخال

 
ىْ لها بابا حاء مً بّذٍ ِبذ اإلاىلب ـو

١ان بزل٤ ؤو٥ مً خلّى ال٢ّبت بالزَب. بن ؤس١ان ال٢ّبت ؤسبّت وهي: 

والش٠ً الؽامي والش٠ً الُماوي والش٠ً الّشاقي، وفي اِلى  ظىدالش٠ً ألا 

ى مفىُى مً  الزَب الخالق ومىل الجذاس الؽمالي ًىحذ اإلاحزاب َو

 ].02] ِلى حجش بظماُِل

حضءا « الخىُم»ٌّخبر حجش بظماُِل، ؤو ما ٌعمى ب ل: حجش اظماُِ

ؾ  ؾ خُث ظمي بالدجش ألن َٜش ؤظاظُا مً ال٢ّبت، ختى حاء ِهذ َٜش

في بىائها جش٠ذ مً ؤظاط ببشاَُم ِلُه العالم حضءا لٝلت اإلاا٥ الخال٥ 

ُّلم الىاط ؤهه مً ال٢ّبت الخالق لذيهم، وحجشث ِلى اإلاىلْ ل

ُه مدار  ى بىاء معخذًش ِلى ؼ٣ل هفٚ داثشة، ؤخذ و٘ش ت. َو اإلاؽ٘ش

ت  ْٝ ؼما٥ ال٢ّبت اإلاؽ٘ش للش٠ً الؽمالي وآلاخش مدار للش٠ً الٕشبي، ٍو

بلٖ اسجٙاِه ٜشابت   .متر 0.30ٍو

بلى  اللىن ماثل ؤظىدَى حجش زُٝل بُماوي الؽ٣ل : ظىدالدجش ألا 

ىٍش  ىحذ في الش٠ً الجىىبي الؽشقي لل٢ّبت مً  30الخمشة ٜو ظم، ٍو

ى  ا، َو  ٙ ا وهف شجْٙ ًِ ألاسك متر  ى مبذؤ الىىاٗ ومىتهاٍ، ٍو الخاسج، َو

ٍهش م٣ان الدجش  ا له، ٍو مداه بةواس مً الٙمت الخالفت ـىه 

ا  .بُماوًٍّ

ى رل٤ الدجش ألازشي الزي ٜام ِلُه ببشاَُم ِلُه : َمٝام ببشاَُم

ت إلاا اسجْٙ البىاء، وؼٞ ِلُه جىاو٥ العالم ِىذ بىاء ال ٢ّبت اإلاؽ٘ش
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ى الدجش الزي ٜام ِلُه باألران  بني، َو الدجاسة ٣٘ان ًٝىم ِلُه ٍو

والىذاء للدج بحن الىاط، وفي َزا الدجش ؤزش ٜذمي ببشاَُم ِلُه 

ه الىاط الُىم  ى الدجش التي حّ٘ش العالم، بّذما ٔاـذ ُ٘ه ٜذماٍ َو

ف ت، ٍو  .لىن خلٙه س٠ّتي الىىاًِٗ ِىذ ال٢ّبت اإلاؽ٘ش

ما حبالن ـٕحران مخٝابلحن ًّٝان في اإلاسجذ الخشام، : َالفٙا واإلاشوة

خم الععي بحن الفٙا واإلاشوة ٠ش٠ً ؤظاس ي مً ؤس١ان الدج والّمشة  ٍو

يخهي باإلاشوة ظبْ مشاث  .ِىذ اإلاعلمحن، خُث ًخم البذء مً الفٙا ٍو

ت، وهي ٝفذ باإلاىاٗ َى صخً ال٢ّبت ا: ًاإلاىاٗ واإلاععى إلاؽ٘ش

ىن  اإلاعاخت الخالُت خى٥ ال٢ّبت وظمُذ باإلاىاٗ ألن اإلاعلمحن ًى٘ى

َثُهْم  َٙ ُمىا جَ ْٝ َُ مَّ لْ
ُ
ؤي ًذوسون ٘حها خى٥ ال٢ّبت ممخشلحن بإمش هللا ز

( )ظىسة الدج، آلاًت  ِٞ ِخُ
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ذوس ٘حها والىىاٗ َى ؤن ًجّل ال٢ّ ت ِلى ٌعاس الىاثٚ ٍو بت اإلاؽ٘ش

 مً الدجش ألا 
 
ّخبر الىىاٗ َى س٠ً  ظىدمبخذثا يخهى الؽىه ِىذٍ، َو ٍو

 .ؤخذ ؤس١ان الدج والّمشة

ؤما اإلاععى ٘هى اإلاعاخت التي جشبي بحن حبلي الفٙا واإلاشوة، وحّخبر         

بُجهما َاحش ِلحها العالم صوحت هبي هللا ببشاَُم ؤو٥ مً ٜام بالععي 

خُث ؤنها ظّذ بُجهما خُىما ١اهذ جلخمغ اإلااء البجها بظماُِل ِلُه 

لذ حبل اإلاشوة  العالم خُث ـّذث ِلى حبل الفٙا زم هضلذ ختى ـو

ظبّت ؤؼىاه، ٘لما حاء ؤلاظالم حّل رل٤ مً بلى  و٠شسث رل٤

ْٝ اإلاععى في  ا. ٍو مىاظ٤ الدج والّمشة ج٢شمت لخل٤ اإلاشؤة ولفبَر

بلٖ وىله الجضء الؽشقي  بلٖ ِشله  375مً اإلاسجذ الخشام، ٍو مترا ٍو

ادة  40 ذ صاد الاَخمام باإلاععى خال٥ الّفش الخذًث؛ هدُجت لٍض متر ٜو

ً  .ؤِذاد الدجاج واإلاّخمٍش

ل ِلُه العالم بّٝبه : هبئر صمضم ا حبًر ي جل٤ البئر اإلاباس٠ت التي ٘جَش

ُله ببشاَُم إلظماُِل وؤمه ِلحهما العالم خُث جش٠هما هبي هللا وخل

ِلُه العالم في رل٤ الىادي الزي ال صسُ ُ٘ه وال ماء ورل٤ خحن هٙذ ما 

ّخبر بئر صمضم مً الّىاـش اإلاهمت داخل اإلاسجذ  مّهما مً صاد وماء، َو

ى ؤؼهش بئر ِلى وحه ألاسك إلا٣اهخه الشوخُت اإلاخمحزة واسجباوه  الخشام، َو

 .والّمشة خاـت في وحذان اإلاعلمحن ِامت، واإلاادًً لؽّاثش الدج

 :ألابىاب الشثِعت الخمعت للمسجذ الخشام

م ). 0 ض، ٜس  .( في العاخت الٕشبُت0باب اإلال٤ ِبذ الٍّض

م ). 2   .( في حهت اإلاععى00باب الفٙا، ٜس

م ). 3  .( في العاخت الؽمالُت45باب الٙخذ، ٜس

م ). 4  .( في العاخت الؽمالُت62باب الّمشة، ٜس

م . 5  .( في العاخت الٕشبُت79)باب اإلال٤ ٘هذ، ٜس

 مً بحمالي ؤبىاب اإلاسجذ الخشام       
 
ً بابا ذ جم جخفُق ِؽٍش ٜو

ض وباب ؤحُاد  لزوي الاخخُاحاث الخاـت مجها باب اإلال٤ ِبذ الٍّض

الجذًذ وباب خىحن وباب الفٙا وباب اإلاشوة وباب الٝشاسة وباب الٙخذ 

ا حَر  .وباب اإلاذًىت وباب الّمشة... ٔو

ت ألاولى، بلى  مٝعمت : وهياإلاأرن خمعت ؤحضاء وهي الٝاِذة، والؽ٘ش

ت الشاهُت، والٕىاء. خُث ؤنها بىِذ ِلى الىشاص  فب اإلائزهت، والؽ٘ش ِو

 .الخذًث لخخالءم مْ الّماسة الخذًشت للمسجذ

ض.       مأرن اإلاذاخل الشثِعُت: مئزهخان ِلى باب اإلال٤ ِبذ الٍّض

 ى باب الّمشة. مئزهخان ِلى ـان ِلـــخـزهـــذ. مئــــ٘هل٤ ـــاب اإلاــــى بــــان ِلـــمئزهخ

 .باب الٙخذ. مئزهت ِلى باب الفٙاء

مأرن الخىظّت الخذًشت: مئزهخان ِلى باب اإلال٤ ِبذ هللا. مئزهت في 

 .الش٠ً الؽمالي الؽشقي. مئزهت في الش٠ً الؽمالي الٕشبي

  :ِالٜت الذًً بالًٙ الدؽ٢ُلي

اإلاّخٝذ الذًني ًمشل ؤَمُت بالٕت ِىذ ؤلاوعان مىز مً اإلاّشوٗ ؤن      

بذء الخلُٝت، ولزل٤ ١ان مهم باليعبت لإلوعان ؤن ٌسجل ِٝاثذٍ 

الذًيُت بؽ٣ل ؤو بأخش لخإ٠ُذ الُٝم الشوخُت التي ٌععى داثما للخٙاً 

ِلحها. " بن للذًً ؤزش ٠بحر ِلى الٙىىن ال ًىدفش ِلى الؽّىب اإلاخإخشة 

خُت الخذًشت، والٝشون بلى  ٘ٝي وبهما ًخخىاَا ظاثش اإلاجخمّاث الخاٍس

الىظىى، ؤي ؤن الًٙ خشج مً الذًً وجإزش به ٠شحرا في جىىسٍ وبن ١ان 

م مً رل٤ مٍهش احخماعي، ومً وبُّت  ٜذ اظخٝل ِىه وعبُا ٘هى بالٔش

البّن آلاخش. ولزٟ ٘ةن الًٙ اإلاٍاَش الاحخماُِت ؤن جازش بّمها في 

د٢م ؤهه خشج مً الذًً، ومٍهشا احخماُِا في احخماعي في ؤـلت ب مٍهش 

 ].03] " جىىسٍ بد٢م ؤن الذًً الصمه في حىلخه الضمىُت

ذ جىىسث ظبل       حسجُل اإلاّخٝذاث الذًيُت ِىذ ؤلا ٜو
 
ٝا  وعان ٘و

للىبُّت الّفىس اإلاخباًىت، و  اسجباه بلى  لّل َزا الخىىس ٜذ ـو

ًامً به مً ِٝاثذ دًيُت، بما واسجباوه ه ؤؼ٣المخخلٚ لًٙ بباوعان ؤلا

ل الٙىان بلى  ظخمش َزا الخىىس لُّبر ًِ َزٍ الخُٝٝتاٜذ و   –ؤن ـو

ش اإلاجاالث اإلاادًت بلى  في خُاجىا اإلاّاـشة –وخاـت اإلافىس  جفٍى

 
 
في ؤِماله بّن  اإلاشجبىت بالُّٝذة في ؤِماله الٙىُت اإلاّاـشة مفىسا

ٚ لخذر دًني ٠ما ـىس  اجْ الذًيُت و٠زل٤ ـو ماظعاث دًيُت الٜى

ت اإلاخخلٙت، ولّل البِذ الخشام ؤؼ٣ال١اإلاعاحذ بإهىاِها و  ها اإلاّماٍس

ٌّخبر مً ؤَم البٝاُ الذًيُت والشوخُت في الّالم ؤحمْ، ولزل٤ ٜذ 

جىاو٥ الٙىاهىن اإلافىسون اإلاٍاَش الؽ٣لُت مً الذاخل والخاسج لخل٤ 

ا ٠مٙشداث حؽ٢ُلُت حّبر ًِ  ت، اظخخذمَى الُّٝذة اإلاباوي اإلاّماٍس

 .الاظالمُت مً صواًا مخباًىت

ت           ولم ٢ًً اَخمام الٙىاهحن بالخّبحر ًِ الجىاهب اإلاادًت اإلاّماٍس

جىاو٥ ال٢شحر مجهم بلى  مش لماظعاث الذًيُت ٘دعب بل جىٛش ألا ل

اث دًيُت مخىىِت جدىاو٥ بّن حىاهب مً خُاة الشظل  مىلِى

 .التي ًيبغي جشظُخها في الىٙىطدت وألاهبُاء، بهذٗ جىلُذ الُٝم واإلابا

  الهوية الوطىية في أعمال التصويس الظعودي املعاصس

ذًىاحه الٙىان الدؽ٢ُلي في           الخالي جدذًاث مخّاٌمت هدُجت  الٜى

ت مً خىله، لهزا ٘ةن الشٝا٘ت الىوىُت في الّالم  للخىىساث اإلادعاِس

الّشبي ًجب ؤن جدعم بىظاثل حذًذة حّخمذ ٘حها ِلى جدذًث مٝىماث 

خجه الًٙ الدؽ٢ُلي في جل٤ الٙترة ا. ٍو مىاحهت جل٤ بلى  وجىمُت ِىاـَش

جزوس الذًيُت والشٝاُ٘ت الترار والخمع٤ بالبلى  الخدذًاث بالّىدة

خه الىوىُت، ولّل الٙىان العّىدي ٌّمل  الىوىُت ختى ًداَ٘ ِلى ٍَى

خه الىوىُت مً خال٥ الاسجباه بشمىصٍ الىوىُت  ِلى الخمع٤ بهٍى

ا٠ذ ِلى وحىدَا  والذًيُت ٘ىجذٍ ًممجها في ؤِماله الدؽ٢ُلُت ٍو

ذ ظاِذ ٍ رل٤ في ٠ّىاـش حؽ٢ُلُت ٌّخمذ ٘حها ِلى بىاء ِمله الٙني ٜو

الخٙاً ِلى خٝه في الاخخالٗ ًِ هٍشاثه مً الٙىاهحن في الّالم 

 .الّشبي

ت الىوىُت للٙىان العّىدي جخمشل في الّذًذ مً الّىاـش           ٘الهٍى

اإلاخٙشدة واإلاخخلٙت ُ٘ممجها في ؤِماله الٙىُت ١ىظُلت للخٙاً ِلى دًىت 
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ّذ جىاوله الدؽ٢ُلي للخ خه وجشازه اإلامحز َو ٚ ؤخذ وجاٍس شم اإلا٣ي الؽٍش

بًجاد مىىلٝاث حؽ٢ُلُت حذًذة بلى  الىظاثل التي ٌععى مً خاللها

خه الىوىُت  .مشجبىت بهٍى

مً خال٥ دساظت ؤِما٥ بّن الٙىاهحن الدؽ٢ُلُحن العّىدًحن         

والزًً اِخمذث لىخاتهم ِلى مىلُى الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ هجذ ؤن 

ه اإلامل٢ت البّن اظخخذم مشا٘ٞ الخشم ٠شمض حؽ٢ ُلي مشجبي بهٍى

سمىص ووىُت ؤخشي مشجبىت بالبِئت بلى  الّشبُت العّىدًت، باإللا٘ت

 .والتي حؽتهش بها اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت

والبّن جىاو٥ مىلُى الخشم اإلا٣ي ٠ّىفش حؽ٢ُلي الزي هلخمعه       

في ؤِمالهم خُث هجذ ؤنهم ؤَخمىا بةبشاص حىاهب مُّىت في جىاولهم 

بلٝاء المىء ِلى ال٢ّبت بلى  ُلي للخشم اإلا٣ي خُث لجإ بّمهمالدؽ٢

ىاتهم خُث هجذ ؤن بّن الٙىاهحن  ٙت والخإ٠ُذ ِلحها في ج٣ٍى الؽٍش

اظخخذم بّن مشا٘ٞ الخشم اإلا٣ي وهي ال٢ّبت، وحجش بظماُِل، وبئر 

صمضم، ومٝام ببشاَُم، والفٙا واإلاشوة، واإلاىاٗ واإلاععى، والدجش 

ِلى ؤداء ميع٤ الّمشة والىىاٗ خى٥ ال٢ّبت والبّن س٠ض  ظىدألا 

ىاـش الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ ا مً مٙشداث ِو حَر  .ٔو

ً  ًخم جىاو٥ وظٗى        بّن ؤِما٥ الٙىاهحن العّىدًحن اإلاّاـٍش

بالؽشح والخدلُل، إلبشاص ؤَمُت الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ ٠مذخل للخّبحر 

ش الدؽ٢ُلي العّىدي اإلاّاـش  .الٙني في الخفٍى

  الخشم اإلا٣ي ٠شمض ووني داخل الّمل الٙني( 1

ذ الخّبحر ًِ مىلُى حؽ٢ُلي مّحن، ب         ن الٙىان اإلافىس خُىما ًٍش

رَىه َى اخخُاس ؤوعب الّىاـش ٘الٙىان العّىدي بلى  ؤو٥ ما ًدبادس  ٘هى 

 في خب الىوً زم بّذ رل٤ في مشخلت 
 
 حّبحرا

 
ا خُىما ًدىاو٥ مىلِى

خىٌُٚ ما جم اخخُاٍس مً مٙشداث في ـُأت ؤخشي ًٝىم الٙىان ٘حها ب

ً الّام للمىلُى الخّبحري "وجمشل اإلاشخلت التي ًدبنى ٘حها  وبىاء الخ٣ٍى

الٙىان ِمله الٙني بذاًت ِملُت ؤلابذاُ التي ًدشؿ مً خاللها ِلى 

ُله للمؽاَذ  جٝذًم ـُٖ حذًذة ٔحر جٝلُذًت جدٝٞ الخىاس اإلاشاد جـى

ٞ لٕت الؽ٣ل"  ].2] ًِ وٍش

ىذ اخخُاس الٙىان العّىدي للخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ ٠شمض دًني          ِو

 خُث ؤن الخشم اإلا٣ي مً 
 
 ـاثبا

 
وووني لمً ِمله الٙني ٌّذ اخخُاسا

اإلاٙشداث الدؽ٢ُلُت التي ظٗى ح٢ّغ داللت خاـت حعهم في بًفا٥ 

 ِلى 
 
مممىن الّمل الٙني للمخلٝي ُ٘جب "ؤن ٣ًىن الٙىان ٜادسا

ت الذالالث الّامت اإلاشجبىت بما ٜذ ؤخخاٍس مً اإلاٙشداث الدؽ٢ُلُت  مّ٘ش

ُٚ الٙىان للمٙشداث   في جىٌُٙها وبجاهب جٌى
 
ٜبل ؤن ٣ًىن ماَشا

ت والتي ًخّامل مّها الىاط، ٘إهه في بّن ألاخُان ٜذ  الدؽ٢ُلُت اإلاإل٘ى

ت والتي بلى  ًلجإ ُٚ بّن اإلاٙشداث الدؽ٢ُلُت راث الذالالث الشمٍض جٌى

ت ِىذ اإلاخلٝي"]ا٠دعبذ دالال  ].2تها الخّبحًر

ذ اَخم          خ اإلامل٢ت مً خال٥  ٜو الٙىان ِبذٍ الٙاًض بخىزُٞ جاٍس

ض ماظغ اإلال٢ت في لىخاجه لُا٠ذ ِلى ؤَمُت  ش اإلال٤ ِبذ الٍّض جفٍى

اإلال٤ ألاب ٠فاخب الٙمل ألاو٥ وألا٠بر في وؽإة اإلامل٢ت ونهمتها 

ؽٕل ؤٔلب معاخت  ( في مىخفٚ الّمل0ُ٘فىس اإلال٤ في ؼ٣ل ) َو

ذ ـىسٍ بؽ٣ل هفٙي وؤِىى حعذٍ ؼ٣ل ؤ ً، ٜو ٜشب بلى الهشم الخ٣ٍى

ٍهش في الجضء ألا ت خُث ؼ٣لها الٙىان في ٠خٚ ٍو ٌعش ال٢ّبت اإلاؽ٘ش

اإلال٤ ألاًمً ٠ىاًه ًِ اَخمامه بالخشم اإلا٣ي واهه خامي له بّذ هللا، 

ذي،  ً خى٥ ال٢ّبت بإظلىب ججٍش ٍش للمّخمٍش ؤما في ٠ما هشي جفٍى

ً ٘خٍهش الٝباب واإلاأرن الخاـت بالخشم ٠ما ـىس ِىاـش  خلُٙت الخ٣ٍى

ذ ؤساد الٙىان بىلْ اإلال٤ في   في اإلاباوي ٜو
 
مً الترار العّىدي مخمشال

ً ؤن ًبرص ؤَمُخه ودوسٍ ال٢بحر الزي ٜام به في جإظِغ اإلامل٢ت  الخ٣ٍى

 في الشمىص الذًيُت التي لمجها في لى 
 
خخه، وهي وخذمت الذًً مخمشال

ال٢ّبت واإلاسجذ الىبىي الؽٍشٚ ٠خادم للخشمحن والشاعي ألاو٥ 

ت ومبدعمت   مالمذ وحهه مؽٜش
 
ذ ٌهشث ؤًما واإلااظغ للممل٢ت ٜو

 ح٢ّغ ـٙاث شخفُت اإلال٤ اإلادببت لذي الؽّب العّىدي.
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  لىخخُه في ِبذهللا اإلال٤ ـىس  ٘ٝذ الٙاًض ِبذٍ الٙىان ؤما       
 
 مّخمذا

ىاـش سمىص  جممحن ِلى ً في ؤخشي  ِو  بالبىاء اَخمامه ٣٘ان الخ٣ٍى

  للّمل الدؽ٢ُلي
 
ىاـٍش واضخا  واَخمام بىلىح مىصِت الدؽ٢ُلُت ِو

 ومّاوي ُٜم وبًفا٥ الّمل داخل مخممً ِىفش ١ل ؤَمُت إلبشاص

 ٠خادم بالذًً اَخمامه ومذي اإلال٤ ـلت وجإ٠ُذ إلبشاص للمخلٝي مدذدة

ٙحن للخشمحن  في اإلال٤ ًٍهش الؽّب لذي الهام اإلاّنى َزا ولخإ٠ُذ الؽٍش

ً في سثِعُت ٠صخفُت اللىخت ؤمامُت في( 3) ،(2) ؼ٣ل  ٘ىجذ الخ٣ٍى

 بِىما الّمل مً ألاًمً الجاهب اإلال٤ شخفُت جدخل( 2) ؼ٣ل في

ت ال٢ّبت ًفىس  ٚ الخشم مً وؤحضاء آلاخش الجاهب في اإلاؽ٘ش ذ الؽٍش  ٜو

  ـىس 
 
ً ؤظٙل في الدجاج ؤًما ذ الخ٣ٍى  اللىن  الّمل ؤلىان ِلى ٔلب ٜو

 في ال٢ّبت وحىد ؤلٙاَا التي والشوخاهُت الىٝاء ِلى ًذ٥ الزي بُنألا 

،ً  باللىن  ِشبُت ل٢خاباث الضخاٗس بّن بىباِت ٜام ٠ما الخ٣ٍى

 اإلال٤ ـىسة وهجذ مىخٍم ٔحر بؽ٣ل اللىخت ؤِلى في وجىصَّها بُنألا 

 الُٝم مْ ًلُٞ بؽ٣ل والخإمل الهذوء ح٢ّغ وحهه وحّبحراث هللا ِبذ

ت ُلهابلى  الٙىان ٌععى التي الخّبحًر  .للمخلٝي جـى

 
 عبدالعصيص، بن هللا عبد امللك الحسمين خادم الفاًص، عبدو. 2 ػكل
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 الخشمحن خادم هللا ِبذ اإلال٤ ـىسة ٌهشث ٘ٝذ( 3) ؼ٣ل في ؤما

ٙحن لى اللىخت مىخفٚ في الؽٍش ٚ الخشم اللىخت ًمحن ِو  مخمشال الؽٍش

ٙت بال٢ّبت ىىٗ الؽٍش ً خىلها ٍو ذي، بإظلىب اإلاّخمٍش  خلٙها وفي ججٍش

 ودِاء وامخىان خب سظالت اللىخت ٌعاس ِلى ٠خب بِىما الخشم، مإرهخحن

 ال٢خاباث جل٤ خال٥ مً لُا٠ذ والىوً والذًً للخشمحن ٠خادم للمل٤

ب الزي الخّبحري  اإلاّنى ى اإلاخلٝيبلى  بًفاله في ًٔش  اإلال٤ اسجباه َو

ٙحن الخشمحن في مخمشلت وسمىصٍ بالذًً  وللذًً لهما ٠خادم الؽٍش

 الٙىان هجذ الصخفُت اإلال٤ لفىسة الدؽ٢ُلُت اإلاّالجت ؤما. والىوً

ذ الج ألالىان في الخٝلُذًت وألاظالُب الخٝىُاث اظخخذم ٜو  الفىسة ِو

 البؽشة ؤلىان ٘اظخخذم الصخفُت للفىسة مىابٞ واٜعي بؽ٣ل

بر ودسحاتها  ُ٘ه وؤِخمذ مخىاَُت بذٜت واإلاالبغ الىحه جٙاـُل ًِ ِو

 .الخٝلُذًت الٙشؼاة بمالمغ الخلُٙت ِالج ٠ما والىىس، الٍل ِلى

 

 عبدالعصيص، بن هللا عبد امللك الحسمين، خادم الفاًص، عبدو. 3 ػكل

 م2118 طم،71×111 كاهفع، على أكسيليك

 اإلا٣ي الخشم بدىاو٥  الٙىاهحن مً و٠ٕحٍر ظُُّذ ظُّذ الٙىان واَخم      

ت لل٢ّبت ججعُذٍ في مخمشال  هللا ِبذ للمل٤ شخفُت ـىسة مْ اإلاؽ٘ش

ت لىخاجه في ٍش   و١اهذ الخفٍى
 
 .لإلبذاُ مىىلٝا

 لم خُث ؤخشي  ِىاـش مْ هللا ِبذ اإلال٤ ـىس  ٘ٝذ ،(4) ؼ٣ل في           

ً ًٝخفش  في اإلال٤ وحه ٌهش خُث الصخفُت اإلال٤ ـىسة ِلى الخ٣ٍى

ً ؤظٙل ً ؤِلى في ًٍهش بِىما الِعاس ِلى الخ٣ٍى  ًمحن ِلى الخ٣ٍى

ت ال٢ّبت سظم اللىخت  العّىدي للؽّب َام دًني سمض وهي، اإلاؽ٘ش

  واإلاعلمحن
 
ذ الٙىُت، ؤِمالهم في الٙىاهحن مً الّذًذ لمىه حمُّا  ٜو

 ؼ٣ل ِلى ٍِشمت بخىىه اللىخت معاخت باقي جٝعُمبلى  ؤججه

ذي جىاو٥  جمشل ماثلت مشلشاث  به اؼتهشث والزي، الىخُل لؽ٣ل ججٍش

ذ اإلامل٢ت، في البِئت  معاخاث ِجها لُيخج الخىىه جل٤ جٝاوّذ ٜو

ت لب مخىِى ً ِلى ٔو  مْ بذسحاتهم وألاخمش ألاصسٛ اللىهحن الخ٣ٍى

ً داخل مىصِت ألاخمش اللىن  دسحاث مً معاخاث  .الخ٣ٍى

 

 ألوان عبدالعصيص، بن هللا عبد امللك الحسمين خادم طعييد، طعيد. 4 ػكل

 م2119ه،1431 وطىية، مىاطبة طم،91×61 أكسييليك،

 ٠إخذ ال٢ّبت ظُُّذ ظُّذ الٙىان جىاو٥  ٘ٝذ( 5) ؼ٣ل في ؤما     

ذ الٙني الّمل ًمحن ِلى ال٢ّبت ـىس  خُث اإلا٣ي الخشم سمىص   ؤخاه ٜو

ً خىلها  الا اله ال ١لمت ال٢ّبت ٌّلى،  الّمشة مىاظ٤ ًادون  اإلاّخمٍش

 وظي في ظلمان اإلال٤ ـىس  بِىما،  العّىدي الّلم سمض حّخبر التي هللا

ٙحن للخشمحن ٠خادم اللىخت اًت ًٝىم الزي الؽٍش ذ،  اإلا٣ي الخشم بِش  ٜو

 بالذًً الاَخمام ًِ ٠ىاًه الاظالمُت الضخاٗس مً بالّذًذ اإلال٤ ؤخاه

ذ الخشام البِذ وخذمت  ِلى لُا٠ذ هُتٜشآ تًآ ظٙلألا  في ٠خب ٜو

ْ وحّاونهم اإلاعلمحن جماظ٤  الّمل ٌعاس في بِىما،  اإلا٣ي الخشم ؼإن ل٘ش

 لحرمض  خمشألا  باللىن  الىبىي  الخشم ٜبت لُفىس  الّلىي  الجضء في الٙني

ٙحن الخشمحن بخذمت ظلمان اإلال٤ اَخمامبلى   الّمل ؤظٙل وفي الؽٍش

  ًفىس 
 
  بِخا

 
ذ اإلامل٢ت بُىث مً ٜذًما  ودسحاجه البني بإلىان لىهه ٜو

ت ِلى لُا٠ذ  .الٙني الّمل داخل الىوىُت الهٍى

 

 على اكسيلك الوان الؼسيف، املكي الحسم، طعييد طعيد. 5 ػكل

 م2114طم، 91x60كماغ،

 اإلا٣ي الخشم ججعُذ ِلى ظُُّذ ظُّذ الٙىان اِخمذ( 6) ؼ٣ل وفي

ٚ  اإلال٤ ـىس  وهجذٍ اللىخت، ًمحن في الؽٍشٚ اإلاذوي والخشم الؽٍش

ذ ٘هذ  وهي، اللىخت مً ألاٌعش الجاهب الصخفُت ـىسجه اخخلذ ٜو

  الّمل معاخت هفٚ حؽٕل
 
با ذ جٍٝش   ٌهش ٜو

 
، ووحه ؤًما

 
ذ مبدعما  ٜو

 الذًيُت الشمىص  وهي ؤخشي  وسمىصا حؽ٢ُلُت ِىاـش الّملبلى  ؤلاٗ

ذ ٘ىجذٍ  هاؤظٙلو  اللىخت ًمحن مً الّلىي  الجضء في ال٢ّبت ـىس  ٜو

ذ ومجشد بعُي بؽ٣ل الىبىي  اإلاسجذ ومئزهت ٜبت  ِلى اِخمذ ٜو

،  بُنألا  باللىن  اللىخت ؤحضاء باقي إلاّالجت والبفماث اللىهُت العجاثً

 .ببّن بّمها للىخت الدؽ٢ُلُت الّىاـش ولشبي

 
 زوح معسض طم، 61×71عبدالعصيص، بن فهد امللك طعييد، طعيد. 6 ػكل

 م2115ه،1436 السياض، الليادة،

 الظعودي التصويس في تؼكيلي كعىصس الؼسيف املكي ( الحسم2

  املعاصس

 الدؽ٢ُلحن الٙىاهحن مً ٠ٕحٍر العّىدي الدؽ٢ُلي الٙىان نب       

اث، مً ال٣ىن  في به ًدُي وما ًشاٍ ما مْ ًخّامل  ًخمحز ؤهه بال مخلٜى
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ً ِلى بٝذسجه ٔحٍر ًِ  مً ًخم٢ً ختى را٠شاجه في اإلاشثُاث جل٤ جخٍض

ُٙها ذ ِىذما جٌى اجه ًِ الخّبحر ًٍش ذ الدؽ٢ُلُت، مىلِى  ١ان ٜو

 في ٔاًت ١ىهه خُث مً ال الدؽ٢ُلي الًٙ في خاـت م٣اهت للمىلُى"

 اإلامامحن ل٢ؽٚ الٙىان إلزاسة وظُلت باِخباٍس ول٢ً راجه، خذ

، اإلاىلُى ١ان ٘ٝذ ًدىيها التي الدؽ٢ُلُت
 
 الّمل هدُجت و١اهذ َذ٘ا

ش ِلى الٙىان ٜذسة بمذي جٝاط الٙني  في ًىابٞ بدُث اإلاىلُى جفٍى

ت الفىس  نهاًخه  ].3" ]خىله ِادة حعدشاس التي البفٍش

ٚ اإلا٣ي الخشم جىاو٥  خُىما العّىدي والٙىان          ٠ّىفش الؽٍش

 ًم٢ً حؽ٢ُلُت ٠مٙشدة مّها حّامل ٜذ الٙىُت ؤِماله في حؽ٢ُلي

ُٙها ه ًِ الخّبحر في جٌى  في اإلافىس  الٙىان ٌؽُش ٘دُىما" مىلِى

ً  اخخُاس زم ال٢ٙشة، ٌهىس  ؤولها مشاخل بشالر ًمش ٘ةهه الٙني ِمله ج٣ٍى

ا مً ؤٜشب ج٣ىن  التي اإلاىاظبت الدؽ٢ُلُت اإلاٙشداث  وحؽ٢ُل بىاء في ٔحَر

 الخىُٙزي ألاداء بّمله جشجبي التي وهي الشالشت اإلاشخلت جإحي زم الفىسة،

ت اإلاّالجاث لخدُٝٞ والخٝني ٍش  ججعُذ خاللها مً ًدٝٞ التي الخفٍى

  مشجي واْٜبلى  ال٢ٙشة
 
  ًشاٍ ما رل٤ في معخخذما

 
 ؤدواث مً مىاظبا

حر جٝلُذًت وخاماث  بؽ٣له الٙني الّمل ًخم ال ؤهه خُث جٝلُذًت ٔو

ٞ ًِ بال الجهاجي ىٝلها ال٢ٙشة ًجعذ الزي ألاداء وٍش  مجشد مً ٍو

ت رَىُت اهىباِاث ٢ٍش ٝلُت ٘و  مّه ًخّامل ؤن ًم٢ً مشجي واْٜبلى  ِو

  اإلاخلٝي ؤو اإلاؽاَذ
 
ا  ].2] بفٍش

ضة َى والخّبحر          حر ٘ىشي  بؽ٣ل البؽش لذي مىحىدة ٍٔش  ؤسادي ٔو

ٍهش   ماظت خاحت ًِ لُّبر ؤلاوعاهُت، الزاث مً الىحىد خحزبلى  ٍو

  لخجذ الىٙغ، داخل اإلا٢بىجت ؤخاظِعه إلخشاج
 
 َزا في لها مخىٙعا

 جدُي التي خىله مً والاؼُاء الىبُّت بجما٥ ٌؽّش والٙىان. الخّبحر

  خُاجه في به
 
ٝا ُٝذة الهّٙاالث ٘و  مدُىه وبحن بِىه جشبي ١اهذ ِو

ذ. ِجها ُّ٘بر   ًمشل ال الٙني حّبحٍر ٣ًىن  ٜو
 
  هٝال

 
 الىبُُّت، مً مباؼشا

 َممها ٜذ بإ٣٘اس له ؤوحى مما واإلاؽاَذ الفىسة َزٍ ؤظدشمش بل

 حذًذة ـُأت ألا٣٘اس َزٍ ـآ زم وؼّىسٍ بخعاظه بلحها وؤلاٗ

  مبخ٢شة
 
 ؤِماله ٘جاءث جذاولها، التي الٙىُت وخبراجه ججاسبه ِلى مّخمذا

ت ت الخّبحًر ادٜت ٍٜى جها جمخاص ـو  بإظالُب اإلابذُ والجمالي الٙني بخ٣ٍى

ا ٣ًىن  مخخلٙت ه جالثم ل٣ي ؤبخ٢َش  .وحّبحٍر مىلِى

 العّىدًحن الدؽ٢ُلُحن الٙىاهحن بّن ؤِما٥ دساظت خال٥ ومً        

ٚ اإلا٣ي الخشم بٌهاس ِلى لىخاتهم اِخمذث والزًً  ٠ّىفش الؽٍش

 في مُّىت حىاهب بةبشاص ؤَخمىا ؤنهم هجذ خُث،  ؤِمالهم في حؽ٢ُلي

 ِلى المىء بلٝاءبلى  بّمهم لجإ خُث اإلا٣ي للخشم الدؽ٢ُلي جىاولهم

ٙت ال٢ّبت ىاتهم، في ِلحها والخإ٠ُذ الؽٍش  ؤداء ِلى س٠ض والبّن ج٣ٍى

ا ال٢ّبت، خى٥  والىىاٗ الّمشة ميع٤ حَر  .ٔو

ٛ  نهاس الٙىان هجذ( 7) ؼ٣ل في            خال٥ مً ال٢ّبت ـىس  مشصو

 ِلى واو٣ّاظها ودالالتها بال٢ّبت الٙىان ًشبي الزي الىحذاوي ؼّىسٍ

شة ً داخل ال٢ّبت ًجعذ خُث جفٍى ذ اللىخت مىخفٚ في الخ٣ٍى  ٜو

ت بخلُٙاث اخُىذ ا ان الٙىان حّمذ مّماٍس جي بؽ٣ل ًٍهَش  جذٍس

 ِبر والتي ال٢ّبت وهي الٙني الّمل ِلى ًش٠ض ختى ٘اجدت والىان مبعي

ذ ظىدألا  باللىن  ِجها  اإلادُىت لألحضاء جدلُله خال٥ مً الٙىان حّمذ ٜو

ً وخلُٙت تؤسلُ ؤو مّماسي  بىاء ١اهذ ظىاء بال٢ّبت بلى  الخ٣ٍى

ه معاخاثبلى  جٝعُمها  واإلاشلشاث واإلاعخىُالث اإلاشبّاث بحن مخىِى

حٍر  الخ٢ُّبُت للمذسظت البىاجي للمىهج مخبّا الهىذظُت، ؼ٣ا٥ألا  مً ٔو

ذ هشث اإلاعاخاث جل٤ جىصَْ في ٘ىُا اًٝاِا خٝٞ ٜو  خاله في و٠إنها ٌو

 ِلى والع٣ىن  الشباث الٙى بِىما الٙني الّمل داخل مخىأمت خش٠ت

 اإلاخّامذة الخىىه خال٥ مً بها اإلادُي اإلاّماسي  والبىاء ال٢ّبت ؼ٣ل

 والشئٍت الاهدباٍ جش٠حز مً َذ٘ه بزل٤ مدٝٝا الهىذس ي اإلاىٍىس  و٠زل٤

 جىصَّه ؤًما رل٤ في وظاَم الٙني الّمل مىخفٚ في ال٢ّبت ؼ٣ل ِلى

 الذا٠ىت ألالىان خال٥ مً ال٢ّبت ًِ ِبر خُث اللىخت داخل للىن 

ذ بِىما والعاخىت ج في الخلُٙت الىان جىِى  الٙاجدت الذسحاث مً مٍض

ذ تألاسلُ ؤما الباسدة ألالىان مً ج ٘خىِى  الخاسة الذسحاث مً بمٍض

 .والباسدة

 

 م2119 طم،111x70كماغ، على اكسيلك زوخاهيات، مسشوق، نهاز. 7 ػكل

ذ خماط ِبذهللا الٙىان هشي ( 8) ؼ٣ل وفي           ال٢ّبت جىاو٥  ٜو

ت وهي ِلىي  مىٍىس  خال٥ مً بها اإلادُىت واإلاعاخت ت صاٍو  حذًذة وسٍئ

ىسَا ومخخلٙت  ٜذ بها اإلادُىت الّىاـش بِىما الابّاد زالسي بؽ٣ل ـو

 الذاثشة ؼ٣ل بحن جىاولها في جدىُى مجشدة ؤؼ٣ا٥ خال مً ِجها ِبر

ذ واإلاشلث  ؼ٣لها في حُٕحر ؤو جدٍشٚ دون  ال٢ّبت ؼ٣ل ِلى خاَ٘ ٜو

ذ ولىنها  ٘ىان اي ٌعخىُْ ال والزي الؽ٣ل ٜذظُت رل٤ في حعبب ٜو

، في ًبذ٥ ؤو ٌٕحر ؤن  لىنها بىٙغ ِجها ِبر ٜذ اللىن  ختى ِىاـٍش

ً في ٍ٘هشث اًما الىبُعي ها ظىدألا  بلىنها الخ٣ٍى  والتي الزَبُت وصخا٘س

 والتي بها اإلادُىت الذواثش مشلذ بِىما العىداء، ال٢عىة ظىذ حّلى

ذ ىن  الزًً ألاشخاؿ ًِ مّبرة ال٢ّبت خى٥  داثشي  بؽ٣ل ـس  ًى٘ى

ذ خىلها، ذ ٜو  وؤحىاط ؤلىان لخىُى ٠شمض الذواثش جل٤ ؤلىان جىِى

 بُماء دواثش ٘ىجذ خىلها الىىاٗ خاله في اإلاخىاحذون  ألاشخاؿ

 ٜعمذ بِىما البني، اللىن  و٠زل٤ ودسحاجه الاصسٛ بإلىان وؤخشي 

 الدجم في مخىىِت َىذظُت ؤؼ٣ا٥بلى  تسلُألا  ًِ حّبر والتي اإلاعاخت

ذ اللىن، و٠زل٤ والؽ٣ل  تسلُألا  ؼ٣ل بحن الاخخالٗ َزا اظهم ٜو

 .اإلاخىُى ًٝاُؤلا  مً هُى جدُٝٞبلى  شخاؿوألا

 
على  عبدهللا خماض، الحسم املكي الؼسيف، اكسيليك. 8 ػكل

 م2113بعد السخيل( ) 27عسض الشخص ي  م،مx3م3كماغ



321 

( هجذ ؤن الٙىان ِبذهللا الؽلتي ًفىس لىخت لبِذ 9وفي ؼ٣ل )       

هللا الخشام في م٢ت اإلا٢شمت مً مىٍىس ؤ٘ٝي ًٍهش في خلُٙت ال٢ّبت 

ت في الخشم الؽٍشٚ ٜذ بعىها الٙىان بإظلىبه  ؤحضاء مً ألادواس الّلٍى

حشدَا مً الخٙاـُل. ٠ما سظم خلٙهم العماء الخإزحري ٠ما ٜذ 

والبُج والشمادي وسظم خىحن  بُنبمشباث ٘شؼاة بعُىت باللىن ألا 

معخىُالن ًٝىّان ظماء اللىخت لُمشال مأرن الخشم في الخشم اإلا٣ي 

ذ اظخخذم الع٢حن إلبشاص اإلاإرهخحن ب٢شا٘ه لىهُت معخخذم  ٚ ٜو الؽٍش

 اللىن الشمادي و 
 
ت وظي الّمل مً البني. وج ٜلُال إخز ال٢ّبت اإلاؽ٘ش

ْ ال٢ّبت الزي ًمشل بلى  الٙني في هٝىت اسج٣اص و٠إهه ًشمض الٙىان مٜى

 .تسلُهٝىت الىظي في ال٢شة ألا 

وبها خىحن مً اللىن الزَبي الزي  ظىدٜذ لىن ال٢ّبت باللىن ألا و       

ًمشل ال٢خاباث الٝشآهُت ِلى ال٢ّبت ٠ما سظم معخىُال باللىن الزَبي 

ً اللزًً  ه مً اإلاّخمٍش ذ ؤخاه ال٢ّبت بمجمِى لُمشل باب ال٢ّبت. ٜو

مت الّمشة،  ىن خى٥ ال٢ّبت إلجمام ٍ٘ش ى٘ى ًإدون مىاظ٤ الّمشة ٍو

ذ بعي في  ً وا٠خٙى بخإزح ؤؼ٣ا٥ٜو ر لشباث الٙشؼاة لخمشل اإلاّخمٍش

جل٤ الاشخاؿ، ؤما الخلُٙت في صخً اإلاىاٗ ٘ا٠خٙى بلمعاث 

 الٙشؼاة الىاضخت التي اظخخذم ٘حها اللىن البُج ودسحاجه و 
 
مً  ٜلُال

ذظُت حمُلت لُّبر ًِ  ت بعمى ٜو ذ ؤٌهش ال٢ّبت اإلاؽ٘ش البني، ٜو

ذظُت اإلا٣ان.  سوخاهُت ٜو

 

 ، الحسم املكي الؼسيف، اكسيليك على كماغ،عبدهللا الؼلتي. 9 ػكل

 م 2111طم،  81×طم120

 ِبذهللا الؽلتي ال٢ّبت في الجاهب 00وفي ؼ٣ل )       
 
( ًفىس ؤًما

عىد الّمل ظىدالاٌعش مً الّمل الٙني خُث حعذَا باللىن ألا  ، َو

ٚ وبهما  الٙني ألالىان الباسدة خُث ال جٍهش ؤبشص مّالم الخشم الؽٍش

ان بةٌهاس خلُٙت خمشاء خلٚ ال٢ّبت لُمشل اإلابنى خلٙها ا٠خٙى الٙى

لت  ـٙش مْ ٜلُل مً ألا  لُىحي باإلهاسة، وجإحي في الخلُٙت اإلاأرن الىٍى

التي حّاهٞ العماء الضسٜاء في خلُٙت اللىخت بإظلىب جإزحري، ؤما في 

ً صخً  ؤظٙل الّمل الٙني اظخخذم الٙىان ظ٢حن الشظم لخلٍى

 ودسحاجه مْ اإلاىاٗ باللىن الاصسٛ 
 
، واإلاخإمل في َزٍ بُنمً ألا  ٜلُال

ذظُت  اللىخت ٌؽّش اَخمام الٙىان في الخإ٠ُذ ِلى ؤَمُت ال٢ّبت ٜو

م مً بعاوت الاداء وبَما٥ الخٙاـُل لحر٠ض الٙىان ِلى  اإلا٣ان بالٔش

ادثت وبإلىان  ٝت ظلعت َو ٚ بىٍش ؤَم اإلاّالم ألاظاظُت للمسجذ الؽٍش

 .ذظُت والشوخاهُت للم٣ان الؽٍشٚباسدة ومّبرة في ـُأت الٝ

 

عبدهللا الؼلتي، الحسم املكي الؼسيف، اكسيلك على كاهفع، . 11 ػكل

 م 2111طم،  81×121

ٙت 00ؤما في ؼ٣ل )        ( هشي مدمذ الشباه ٜذ ـىس ال٢ّبت الؽٍش

ذ ؤخاوها ببّن الضخاٗس الخىُت  ظىدباللىن ألا  ذي ٜو بإظلىب ججٍش

ت وحمالُت ، معخخذما جٝىُت الىثر  التي ؤ٠عبذ اللىخت ُٜما حّبحًر

ال لٙاء الاخعاط الخّبحري لٝذظُت اإلا٣ان  ـٙش وألا  ظىدباللىهحن ألا 

،ٌّلى ال٢ّبت اخذي مأرن الخشم اإلا٣ي التي بعي في ؼ٣لها خُث ؤوضر 

ِلى معاخت اإلائزهت ببّن الخشوٗ حضء وؤخٙى حضء مجها وؤ٠ذ 

الّشبُت معخخذما جٝىُت البفمت للخٗش ،ؤما الخلُٙت للّمل الٙني 

ذظُت م٣ان  بُن٘إ٠خٙى بمأل اإلاعاخت باللىن ألا  لُذ٥ ِلى وهاسة ٜو

الخشم معخخذما الّذًذ مً الخٝىُاث ِلى معىذ اللىخت خُث هشي في 

٠ما ٌهش بشوصا في  الجضء الاًمً بّن إلاعاث الٙشؼاة بإظلىب جىُٝىي،

مىخفٚ الخلُٙت في الجضء الّلىي لبفمت الضخاٗس الاظالمُت 

ذ لىنها باأل  ، بِىما في الىظي هشي ٠خاباث بالخي بُنالهىذظُت ٜو

الّشبي جمشل حملت" ال اله الا هللا مدمذ سظى٥ هللا " معخخذما اللىهحن 

 و  بُنألا 
 
ي معخىُل مً الشمادي والزَبي، ؤما في الجضء الاٌعش هش  ٜلُال

ٌّلٍى معاخت  بُنٔاثش به بشوصا لؽ٣ل مبعي للخشم اإلا٣ي ٜذ لىن باأل 

، والٙىان َىا اظخىاُ الخّبحر ًِ سوخاهُه اإلا٣ان ظىدـٕحٍر باللىن ألا 

ذَا مً الخٙاـُل وبعاوت ألا  م ججٍش  .ؼ٣ا٥ٔس

 

 
مدمد السباط، الحسم املكي، ألوان اكسيليك واخباز على كماغ، . 11 ػكل

81x80 ،م2113طم 

( هجذ ؤن مدمذ الشباه ـىس ال٢ّبت في وظي 02وفي ؼ٣ل )      

ٍهش في خلُٙت ال٢ّبت ؤحضاء مً الٝباب الذاخلُت إلابنى الخشم  اللىخت ٍو

ذي  ذ بعىها الٙىان بإظلىبه الخجٍش ذ لىنها باللىن البني ودسحاجه، ٜو ٜو

وسظم مإرهت في  بُنمً الخٙاـُل. ٠ما سظم خلٙهم العماء باللىن ألا 

ا بّن الضخاٗس الخىُت باللىن الزَبي و   ظماء اللىخت ج٢عَى
 
مً  ٜلُال
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ا.  بُنألا  والشمادي وسظم خمامت ًِ ًمحن اإلاإرهت وؤخشي ًِ ٌعاَس

ت وظي الّمل الٙني في هٝىت اسج٣اص و٠إهه ًشمض  وجإخز ال٢ّبت اإلاؽ٘ش

ْ ال٢ّبت الزي ًمشل هٝىت الىظي في ال٢شة ألا بلى  الٙىان ت. سلُمٜى

وبها خىحن مً اللىن الزَبي الزي  ظىدولٝذ لىن ال٢ّبت باللىن ألا 

ًمشل ال٢خاباث الٝشآهُت ِلى ال٢ّبت ٠ما سظم معخىُال باللىن الزَبي 

ً اللزًً  ه مً اإلاّخمٍش ذ ؤخاه ال٢ّبت بمجمِى لُمشل باب ال٢ّبت. ٜو

مت الّمشة،  ىن خى٥ ال٢ّبت إلجمام ٍ٘ش ى٘ى ًإدون مىاظ٤ الّمشة ٍو

ذ ً وا٠خٙى بخإزحر لش  ؤؼ٣ا٥بعي في  ٜو باث الٙشؼاة لخمشل اإلاّخمٍش

ما الخلُٙت في صخً اإلاىاٗ ٘ا٠خٙى بلمعاث ؤجل٤ الاشخاؿ، 

ذ ؤٌهش ال٢ّبت بُنالٙشؼاة الىاِمت والتي اظخخذم ٘حها اللىن ألا  ، ٜو

ذظُت اإلا٣ان ذظُت حمُلت لُّبر ًِ سوخاهُت ٜو ت بعمى ٜو  .اإلاؽ٘ش

 
مدمد السباط، الحسم املكي، ألوان اكسيليك واخباز على كماغ، . 12 ػكل

81x80 ،م2115طم 

( هالخَ ؤن ِبذٍ الٙاًض ٜذ ـىس ال٢ّبت بإظلىب 03ؤما في ؼ٣ل )       

ذي خُث بعي في  ذ اظخخذم اللىن ألا  ؤؼ٣ا٥ججٍش  ظىداإلاشظىمت، ٜو

ذ  ظم لحها خىحن مً الضخاٗس ال٢خابُت الباسصة، ٠ما س بلاٗ ؤلل٢ّبت ٜو

 
 
 ملىه ٘حها معخىُال

 
 مً ألا بالزَبي و  ا

 
مْ الخٙاً ِلى خلُٙت  بُنٜلُال

ه مً الضخاٗس  ال٢ّبت، وفي خلٚ ال٢ّبت ًمأل اإلاعاخت بمجمِى

م في وظي اللىخت معخخذما جٝىُت  ال٢خابُت آلًاث مً الٝشآن ال٢ٍش

، وصخاٗس اظالمُت في ٌعاس  البفمت الباسصة في جىُٙز جل٤ الضخاٗس

ذ لىنها باللىن ألا  الّمل الٙني ه مً الشمادي ودسحاجه ؤسلُِلى  بُنٜو

الّمل  ؤظٙلباللىن الزَبي ودسحاث البني مً  ًٝىّها معخىُالن

لى حاهبي اإلاإرهخحن ًىٙز الٙىان جٝىُت  لُىحي لىا بؽ٣ل اإلاإرهخحن، ِو

 
 
  الخمؽُي ًمُىا

 
عاسا لٙني ُٜما حمالُت والتي ا٠عبذ الّمل ا َو

ت. وفي   ِلى الّمل الٙني مً الىظي ًفىس ؤوحّبحًر
 
إلاعخىُالث  ؤؼ٣اال

والشمادي والزَبي معخخذم جٝىُاث ِذًذٍ  بُنملىهه باللىن ألا 

ذًت خُث اظخخذم اإلاؽي  ؼ٣ا٥لخىُٙز جل٤ ألا  لخمؽُي جل٤ الخجٍش

خشي وهي الشػ والع٢ب، وفي وشفي اللىخت ؤاإلاعخىُالث مْ جٝىُت 

ي ا٠عبذ الّمل الٙن بُنألا ًٝىم الٙىان بّمل بفماث باسصة باللىن 

ٌؽّشها  بُنن اظخخذامه للىن ألا ؤًٝاُ وجىاصن بحن الّىاـش ٠ما ب

 .بٝذظُت اإلا٣ان ووهاسجه

 

 
 م2115طم، 111x100عبدو الفاًص، ألوان اكسيليك على كماغ، . 13 ػكل

خمغ معخىُالث، بلى  ( ًٝعم ِبذٍ الٙاًض اللىخت04وفي ؼ٣ل )      

ذ هٍم مشا٘ٞ الخشم  ذي في زالر مجها ، ؤما في ٜو اإلا٣ي بإظلىب ججٍش

جها بمعاخت بُماء  اإلاعخىُلحن مً ؤٜص ى الُمحن والِعاس ٢ًخٙي بخلٍى

ت بالّذًذ مً البفماث الباسصة لضخاٗس هباجُت و٠خابُت ، سلُمّالج ألا 

ذ سظم مإرهت الخشم  وفي اإلاعخىُل الشاوي مً الُمحن هشي الٙىان ٜو

لىظٙل بلى جىىلٞ مً ألا  ذ لىنها باللىن البني والشمادي ودسحاتهم  الِا ٜو

ل٢ُعبها زشا ملمعُا،  بُنمْ الا٘ت بفمت الضخاٗس الىباجُت باللىن ألا 

ً الز ًً بعي في  ظٙلوفي حاهبها الاٌعش مً ألا  هم، ؤؼ٣الهشي اإلاّخمٍش

ه  ٢مل باقي اإلاعخىُل لألِلى بمجمِى م حضء مً ٜباب الخشم ٍو ٌّلَى

ُاث لُمٙي زشاء ملمعا ٔىُا  مً الضخاٗس الىباجُت وبّن الخش ٘و

ت، ؤما في اإلاعخىُل الشالث ٘جري في ألا  لُفىس  ظٙلبالُٝم الخّبحًر

وبها خىحن باللىن الزَبي ومعخىُال ًمشل باب  ظىدال٢ّبت باللىن ألا 

ذ لىنها باللىن الزَبي، وفي ألا  ً  ظٙلال٢ّبت ٜو هشي ًفىس اإلاّخمٍش

هم بؽ٣ل ا٘ٝي بِىما في ؤِلى ال٢ّبت ًمألَا  بُنباللىن ألا  ذ ـس ٜو

ذ لىنها باللىن ألا  والبُج  ـٙش والاصسٛ وألا  بُنبالّذًذ مً الضخاٗس ٜو

هاس مالمغ ا٠عبذ الّمل الٙني  معخخذما جٝىُت البفمت وال٢ؽي إٌل

ت، وفي اإلاعخىُل الشابْ في ألا  ًفىس مٝام  ظٙلُٜم حمالُت وحّبحًر

ٜباب  ؤؼ٣ا٥ت ظىداء زم ًٍهش بّن ؤسلُِلى ابشاَُم باللىن الزَبي 

باللىن الزَبي والبني بذسحاجه زم في وظي اإلاعخىُل ًفىس حضء مً 

ا  ؤِمذةه ظىداء و ؤسلُاإلابنى الذاخلي للخشم ِلى  باللىن الشمادي ٌّلَى

بعي ُ٘ه  ؤؼ٣ا٥ اإلافلحن  ؤؼ٣ا٥َىذظُت باللىن البني ودسحاجه، ٍو

 و  بُنالزي اظخخذم اللىن ألا 
 
َم ؤحعادلدؽ٢ُل  ـٙش مً ألا  ٜلُال

والٙىان َىا اظخخذم جٝىُت ال٢ؽي في اٌهاس مالمغ لُدٝٞ مً خاللها 

ا معاخت ملىهه باللىن البُج والبني  ِلى الاًٝاُ والخىاصن ٌّلَى

وبّن  بُنبذسحاتهم ممُٙا الحها بفمت الضخاٗس الاظالمُت باللىن ألا 

ا في رل٤ الجضء ل٢ُعب الّمل الٙني جىاصن  مً الخشوٗ التي هثَر

واًٝاِا بحن احضاء الّمل الٙني، ٠ما ان جل٤ الضخاٗس واإلاالمغ داخل 

ت ُما حمالُت وحّبحًر  .الّمل الٙني ا٠عبخه سوخاهُت خاـه ٜو
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 م2115طم، 111x100عبدو الفاًص، ألوان اكسيليك على كماغ، . 14 ػكل

ٚ بإظلىب 05وفي ؼ٣ل )       ( ًفىس ٘هذ خلُٚ مشا٘ٞ الخشم الؽٍش

ذي خُث ًشظم ال٢ّبت في الجضء الاًمً مً اللىخت مداوه  ججٍش

ت وعاء ًإدون الّمشة وفي ألا  ًشظم خمامت الخشم باللىن  ظٙلبمجمِى

ه مً اإلاعخىُالث والٝباب  بُنألا  وفي خلُٙت ال٢ّبت ًشظم مجمِى

 بُنوالبُج وألا  ـٙش الٝباب بإلىان مخىىِت ما بحن الاصسٛ وألا  ؤؼ٣ا٥و 

اس الّمل الٙني ًفىس خمامت واثشة جٙشد حىاخحها والبرجٝالي وفي ٌع

الّمل الٙني مً حهت  ؤظٙلمخجهت للعماء ٠ىاًه ًِ خمام الخشم وفي 

اث ١ل امشاٍ جذخل في مذخل خاؿ  ه وعاء مخٜٙش الِعاس ًفىس مجمِى

ىا اظخخذم  ؤظٙلوفي  الّمل ًشظم مٝام ابشاَُم في مٝذمت اللىخت َو

الىاِمت والخؽىت وجٝىُت ال٢ؽي  جٝىُاث ِذًذة مجها لشباث الٙشؼاة

ال هللا مدمذ سظى٥ بما جٝىُت البفمت ل٣لمت ال اله الّمل وؤً ؤظٙلفي 

ذظُت ؤِلى اللىخت. والٙىان َىا اظخىاُ هللا في ؤ ن ٌؽّشها بشوخاهُت ٜو

م ج٢شاس سمضو الّىاـش داخل الّمل الٙني و٠ما ا٠عبها اًٝاِا  اإلا٣ان ٔس

 .أللىان وجىصَّها ِلى ظىذ اللىختوجىاصها خاـت في اظخخذامه 

 
فهد خليف، الحسم املكي، الوان اكسيلك على كماغ، . 15ػكل 

121x120، م2115طم 

ٙت باللىن ألا 06وفي ؼ٣ل )       ظىد ( ًفىس ٘هذ خلُٚ ال٢ّبت الؽٍش

ٌعش ًٝىْ وٗش مام ال٢ّبت، وفي الجضء ألاؤسبْ وعاء جذِى ؤمامها ؤو 

لى ًفىس ؼ٣ل ٜبه  ال٢ّبت بمعخىُل ًدىي بمشبّاث داخلُه وفي الِا

ذ الاٗ الٙىان لها جٝىُت البفمت لضخاٗس مً  ظىدباللىن ألا  ٜو

معاخاث مً اإلاشبّاث واإلاعخىُالث بلى  ال٢خاباث وفي الخلُٙت ًٝعمها

الٝباء في الخشم وفي الجضء الّلىي مجها ًفىس بّن  إؼ٣ا٥التي جشمض ب

ظخىاُ ؤن ٌعخخذم جٝىُت اإلاباوي التي جىل ِلى الخشم والٙىان َىا ا

ت وحمالُت  لشباث الٙشؼاة الىاِمت والخؽىت التي الا٘ذ ُٜما حّبحًر

بالّمل الٙني ٠ما ان الٙىان احاد في اظخخذام الخماد اللىوي والالىان 

 .الخاسة والباسدة مّا لُدذر جىا٘ٞ واًٝاُ وجىاصن في اللىخت
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 ىتائج. ال5

مما ظبٞ ًخطر ؤن الٙىان الدؽ٢ُلي العّىدي مً خال٥ حّبحٍر       

الخشم اإلا٣ي الؽٍشٚ ؤهه الٙني ِلى معىذ اللىخت الدؽ٢ُلُت إلاىلُى 

ًجاد مذخل حّبحري بإظلىب مبخ٢ش في ـُأت رل٤ بجم٢ً مً 

ىاوٙه  ، ٠ما اظخىاُ ؤن ٌعٝي ما جملُه ِلُه مؽاٍِش ِو اإلاىلُى

وخىاظه ِلى ؤظشاس وم٣ىهاث رل٤ اإلاىلُى الزي ًذوس داخل مخُلخه، 

ظلىب خاؿ ًمْ الفُٕت الٙىُت والتي ؤخعاط و ب٘ىان خُث ؤن ل٣ل 

ذ ؤساد ال ٙىان لهزا ؤلاًماح ؤن ٣ًىن جدٝٞ الجما٥ والخّبحر الٙني. ٜو

ذ امخل٤ الخّبحر ل٣ل ٘ىان في   ٘ٝذمه ِلى ؼ٣ل لىخت ٘ىُت، ٜو
 
مازشا

َزا البدث دالالث ِذًذة ٣ًىن مً بُجها ؤهه الذاللت الجمالُت في الّمل 

ى مٍهش  ، َو ى الزي ًٙصر ًِ الّالٜت بحن الٙىان واإلاىلُى الٙني َو

، مً مٍاَش جد٢م الٙىان بىظاثىه وؤن ًخّامل   مْ اإلاىلُى
 
وحذاهُا

 ال ًدا١ي ؤبّاد الىاْٜ اإلالمىط، 
 
ذا  ٍ٘ش

 
ولٕت اجفا٥ ؤَلخه لخدمل وعٝا

بل ٠ؽٚ لىا ًِ بّذٍ الىحذاوي بيعٞ حمالي مدذد ًٙعش الّملُت 

ؤلابذاُِت مً خال٥ مّاٌؽت الخجشبت ؤلابذاُِت، ًبذؤ بّمل اللىخت 

الزي َى ؤظٙش ًِ بالخا٘ض الجمالي وزمشة َزا الخا٘ض َى الخّبحر الٙني 

ى مدفلت جٙاِل ال٢ٙش  ة مْ اإلاادة، ١ل رل٤ اإلاؽاِش الذاخلُت، َو

 لّملُت الخّبحر، ٘ال حّبحر  تٝجًىفهش في بى 
 
ىال واخذة بخٙاِل دًىامي ـو

ت في اظدىىاٛ الخاماث وال دون ما َى ٢٘شي، وال حّبحر دون سئٍت هاؼى

 .ال بخٙاِل رل٤ ١له مً م٣ىهاث الّمل الٙنيبحّبحر 

ا        ذ ِبر الٙىان العّىدي ًِ مؽاٍِش وؤٌهَش خحز الىحىد، بلى  ٜو

لُّبر ًِ خاحت ماظت إلخشاج ؤخاظِعه ججاٍ ؤخذ ؤَم سمىصٍ الذًيُت 

 لها في 
 
ٚ، لخجذ مخىٙعا ى الخشم اإلا٣ي الؽٍش التي ًمخل٢ها في ووىه َو

ؼُاء مً خىله التي والٙىان ٌؽّش بجما٥ الىبُّت وألا  َزا الخّبحر.

ُٝذة ١اهذ جشبي بِىه وبحن جدُي   الهّٙاالث ِو
 
ٝا به في خُاجه ٘و

ذ ١ان الٙىان العّىدي في حّبحٍر الٙني ال ًمشل  مدُىه ّ٘بر ِجها. ٜو

 مً الىبُُّت، بل ؤظدشمش َزٍ الفىسة واإلاؽاَذ مما ؤوحى 
 
 مباؼشا

 
هٝال

له بإ٣٘اس ٜذ َممها وؤلاٗ بلحها بخعاظه وؼّىسٍ زم ـآ َزٍ 

 ِلى ججاسبه وخبراجه الٙىُت التي ألا٣٘اس ـُأت ح
 
ذًذة مبخ٢شة مّخمذا

جها الٙني  ادٜت جمخاص بخ٣ٍى ت ـو ت ٍٜى جذاولها، ٘جاءث ؤِماله الخّبحًر

خذامها والجمالي اإلابذُ بإظالُب مخخلٙت وجٝىُاث ِذًذة ؤحاد في اظخ

ه وحّبحٍراداخل ؤِماله الٙىُت التي  ا ل٣ي جالثم مىلِى  .بخ٢َش
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 التوصيات. 6

 :ؤَم ما جىص ي به الباخشت ما ًلي مً     

الاَخمام بذساظت ألاظالُب الدؽ٢ُلُت اإلاخخلٙت والىٛش ألاداثُت  -1

بُت التي جخخلٚ باخخالٗ اإلاّالجت الدؽ٢ُلُت والتي جمحز ١ل  والخجٍش

ش الدؽ٢ُلي العّىدي  .٘ىان ًِ آلاخش ألزشاء مجا٥ الخفٍى

ت الىوىُت لٙىاوي اإلامل٢ -2 ت مً خال٥ بلٝاء البدث في جإ٠ُذ الهٍى

ت التي ًخم ٘حها جىاو٥ الّىاـش والشمىص  ٍش المىء ِلى ؤِمالهم الخفٍى

 .الىوىُت والترازُت والذًيُت
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ABSTRACT_ The study aims at revealing the elements of treatment of plastic painting in the 

works of some artists who dealt with the Haram Makki as an expressive entrance to their 

production. The study discusses the plastic painting approaches by analyzing the works of some 

contemporary Saudi artists to reveal the entrances they employed that enrich the plastic painting 

treatments by adding new articulations & methodologies by offering new entrances and affirming 

the artists national identity. The study employs the descriptive analytical methodology in a 

theoretical context to study some points that stress the importance of the relation of religion with 

the abstract art, the national identity in the contemporary Saudi plastic painting works and Haram 

Makki as a contemporary Saudi plastic painting and as a national symbol within the artistic work. 

The study describes, analyzes and discusses such works. The result was that the artists were able 

to find an expressive access with an innovated approach in articulating a new creative fashion that 

relies on their artistic experiences and skills. As a result, their plastic works were strong and 

sincere in their innovative artistic and aesthetic formation; they mastered their physical media by 

employing several different approaches and techniques and excelled in using them in their artistic 

works to suit their subjects and expressions. The researcher recommends that attention should be 

paid to finding new entries and starting points that enrich the field of contemporary Saudi plastic 

arts, and assuring the national identity of the works of Saudi artists that deal with the national, 

heritage-based and religious elements and symbols. 
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