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الية احلدس يف الفن اإلسالمي لدى الفنان مج
 التشكيلي السعودي املعاصر

 *شذا بنت إبراهيم األصقه                           * ء بنت علي الحديثيهيفا

 

يهدف البحث إلى الكشف عن جمالية الحدس في الفن اإلسالمي لدى الفنان التشكيلي السعودي املعاصر. ولتحقيق ذلك تم  _-امللخص

استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل تناول جمالية الحدس في الفن اإلسالمي، وتحليل بعض أعمال الفنانين التشكيليين 

حث إلى نتائج عدة، منها التعرف على مفهوم جمالية الحدس في الفن اإلسالمي. واستخدام الفنان السعوديين املعاصرين. وتوصل الب

لي السعودي املعاصر مفهوم الحدس الجمالي املتبع في الفن اإلسالمي. وفي نهاية البحث أوردت الباحثتان توصيات عدة، منها يالتشك

 .عمل على إعداد محاضرات وورش عمل ترتبط بالفنون اإلسالمية والفنون املعاصرةاالهتمام والتعمق بدراسة جماليات الفن اإلسالمي. وال

 

 .: الحدس، الفن اإلسالمي، الفن السعوديالكلمات املفتاحية
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 املعاصر السعودي التشكيلي الفنان لدى اإلسالمي الفن في الحدس جمالية
 املقدمة. 1

فهو عنصر ُيعد الجمال صفة أساسية في مختلف مجاالت الحياة؛       

فعال يؤثر في نفس الفرد، ومن خالله يتولد الشعور باملتعة والسعادة. 

 
ً
مرتبط بالتأمل الفلسفي  Bayer [1] كما ُيشير ريمون باير -وهو أيضا

للفنون، ويتداخل مع القيم األخالقية، والسياسية، واالجتماعية، 

ك بالوجدان [. وال يمكن إدراكه بالكيف والكم، ألنه ُيدر 2والثقافية ]

 .والحدس

والبحث في مفهوم جمالية الحدس يطرح دراسة لإلدراك الجمالي       

واكتشاف خصائصه في األشياء، فالفلسفة الجمالية هي عبارة عن "رؤية 

جمالية للفن، تنبثق من تصور فلسفي خاص لإلنسان، والكون والحياة، 

 ].3ظومة خاصة" ]وبهذا تتجاوز اإلدراك والتفكير الجمالي إلى إقامة من

إلى أن  Croce [4] وفي هذا املقام ُيشير الفيلسوف بينيديتو كروتشه      

 بالطبيعة، 
ً
 فطريا

ً
، أو إحساسا

ً
، أو إدراكا فطريا

ً
الجمال ُيعتبر "حدسا

، ويتم إدراك مكنوناتها 
ً
ولكنه معرفة كذلك تنبع من العقل، والخيال معا

 ."ا بين بني البشربملكة تتفاوت درجتها، وقوة إدراكه

وُيعد الفن اإلسالمي من أعظم الفنون التي أنتجتها الحضارات الكبرى،        

ومن أبرز الصور التي يظهر فيها اهتمام اإلنسان بالجمال، إذ إن فلسفته 

تعتمد على مبدأ الجمع بين الفن والدين. ويتجلى هذا املفهوم بالتوحيد؛ 

الصمد، وكذلك اإليمان بالغيبيات، وأن  أي أن هللا هو الواحد األحد الفرد

هللا هو الخالق الرازق وليس كمثله ش يء. فالفن اإلسالمي هو فن الحضارة 

عبر عن القيم الروحية 
ُ
اإلسالمية املبنية على أساس الدين اإلسالمي امل

[، باإلضافة إلى أنه تعبير أيديولوجي جمالي عن فلسفة 5للدين والعقيدة ]

[. ومن 6والثقافي، والسياس ي في الحضارة اإلسالمية ]الفكر االجتماعي، 

الحدس، الذي ُيبنى على أساس فكري فلسفي  الجماليةأهم خصائصه 

 عن مضمون عقائدي، فهو وسيله مطلقه للتعبير عن جوهر 
ً
معبرا

 ].7األفكار، واملعتقدات الدينية ]

هيات ومن خالل جمالية الحدس في الفن اإلسالمي يمكن التعرف على املا 

 ].8الظاهرة لألشياء، واالستدالل بها على املاهيات الباطنة ]

 من املقومات الجمالية في مجال الفن      
ً
فأرس ى الفن اإلسالمي عددا

التشكيلي، واملتابع لحركة الفن التشكيلي السعودي املعاصر يجد أن 

الفنان السعودي، من خالل نتاجه الفني، وصل إلى مرحلة إبداعيه متميزة 

ظهر تأثره بجماليات الفن اإلسالمي، وذلك بتشكيالته الفنية املتنوعة 
ُ
ت

التي تحمل في طياتها مفاهيم فلسفية للفن اإلسالمي، ما دعا الباحثتين إلى 

البحث في جماليات الحدس للفن اإلسالمي في أعمال الفنان التشكيلي 

 .السعودي املعاصر

 دراسةالمشكلة  . 2

يظهر الفن اإلسالمي في كثير من األعمال الفنية التشكيلية املعاصرة       

بوجه عام، وفي الفن التشكيلي السعودي املعاصر على وجه الخصوص، 

فالفنان السعودي املعاصر ينتمي إلى الحضارة اإلسالمية، بما تحمله من 

 جماليات التعبير الفني، ما أثرى أعماله الفنية بمفاهيم جمالية متنوعة

 من الباحثتين في الكشف عن 
ً
أهمها الحدس. فيأتي هذا البحث اسهاما

غموض مفهوم الحدس في الفن اإلسالمي؛ للوصول إلى جماليته لدى 

الفنان التشكيلي السعودي املعاصر، مما يعزز هذا اإلنتاج اإلبداعي، 

الذي ُيبين مكانة الفكر اإلسالمي وثقافة املجتمع. وعلى ذلك تتركز مشكلة 

بحث في محاولة التعرف على جمالية الحدس في الفن اإلسالمي لدى ال

 .الفنان التشكيلي السعودي املعاصر

 دراسةالأسئلة أ. 

  :يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن السؤالين اآلتيين 

 ما هي جمالية الحدس في الفن اإلسالمي؟. 1

التشكيلي كيف تحققت جمالية الحدس في الفن اإلسالمي لدى الفنان . 2

 السعودي املعاصر؟

 دراسةالهدف ب. 

الكشف عن جمالية الحدس في الفن اإلسالمي لدى الفنان التشكيلي  

 .السعودي املعاصر

 دراسة الأهمية ج. 

 .إلقاء الضوء على جمالية الحدس في الفن اإلسالمي. 1

إظهار جمالية الحدس في الفن اإلسالمي لدى الفنان التشكيلي . 2

 .املعاصرالسعودي 

 دراسةالحدود ج. 

املوضوعية: دراسة جمالية الحدس في الفن اإلسالمي، والكشف عن . 1

 .ذلك لدى بعض من أعمال الفنانين التشكيليين السعوديين املعاصرين

إلى عام  2010الزمانية: بعض األعمال الفنية التشكيلية من عام . 2

2014. 

لسعوديين املعاصرين املتاحة في املكانية: معارض الفنانين التشكيليين ا. 3

 .شبكة اإلنترنت

 دراسةالهـ. منهجية 

يتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل تناول جمالية  

الحدس في الفن اإلسالمي، وتحليل بعض أعمال الفنانين التشكيليين 

 .السعوديين املعاصرين

 دراسةالو. مجتمع 

الفنية التشكيلية للفنانين السعوديين يشمل على مختارات من األعمال  

 .املعاصرين

 دراسةالز. مصطلحات 

  Intuition الحدس

 :التعريف اللغوي 

شياء من خالل شعور  -:مجرد حدس -) مصدر َحَدَس(  ]ح د س[
َ
إدراك األ

ٍّ يحس به املرء من دون معرفة سابقة" ]
 ].9داخلي 

 :التعريف االصطالحي

عرف املوسوعة العربية  
ُ
 الحدس بأنه "شكل خاص من أشكال النشاطت

املعرفي، أو املقدرة على فهم الحقيقة مباشرة دون استدالل منطقي  

 ].10تمهيدي. حيث ُيدرك به ما هو معقول، وما هو وراء العقل" ]

 عن زين  -أما الحدس  
ً
كما يذكر كٌل من وسام شهاب وإيفان هادي، نقال

لنفس للحقائق الباطنة والظاهرة، بأنه عملية "إدراك ا -الدين الساوي 

 ].11ممثلة على نحو كلي في فكرة، أو صورة" ]
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 :التعريف اإلجرائي

 في هذه الدراسة  -ُيعرف الحدس        
ً
بأنه عبارة عن انفعال  -إجرائيا

جمالي إبداعي لقيمه العمل الفني، يمر به املتذوق أثناء قراءته لألعمال 

، بحيث يتنقل بين تشكيالتها الظاهرة إلى بها واالندماجالفنية املعاصرة 

 فكره الباطنةمفاهيمها 
ً
 .عن العمل ومضمونه متكاملة، مكونا

 Islamic art  الفن اإلسالمي

 :التعريف اللغوي 

ا:   : كثر تفننه في األمور، فهو ِمفن، وفنان. والرجل فن 
ً
الفن، ")فن( فالن فنا

اإِلسالُم : الخضوع هلل على أي دين [. واإلسالمي: "مصدر أسلَم، 12أتعبه" ]

ى هللا عليه 
َّ
ديان، اإِلسالُم : الديُن الذي بعث هللا به محمًدا َصل

َ
من األ

م" ]
َّ
 ].13وسل

  :التعريف االصطالحي

[ الفن اإلسالمي، بأنه "الفن الذي يرسم صورة 14ُيعرف محمد قطب ]     

ُيعرفه عفيف  الوجود من زوايا التصور اإلسالمي لهذا الوجود". كما

[، بأنه الفن القائم على أسس وقوانين مثالية، إذ سعى 15] البهنس ي

وراء األشياء، وباألخص املعنى  الكامنةالفنان املسلم للوصول إلى املعاني 

 .اإللهي، فهو الفن الذي يبحث في أعماق الحياة

 :التعريف اإلجرائي

الفن اإلسالمي هو الفن الذي ُيقدم مجموعة من األعمال الفنية التي  

 .من معانٍّ كامنة يحملهتتميز بتعبيرات فنية عن الوجود، بما 

 الدراسات السابقة. 3

[ هدفت إلى الكشف عن النواحي اإلبداعية 16دراسة معتز غزوان ]      

اته من رموز والجمالية للتصميم املعاصر، الذي يستنبط مفرداته ومكون

حدات الفن اإلسالمي في شكل معاصر ويحتفظ بأصالته، ودالالته 

بكل  -الفكرية والجمالية. إذ توصل الباحث إلى أن الفن اإلسالمي أسهم 

في التصميم املعاصر من حيث تأكيد  -مكوناته ووحداته الجمالية والفنية 

 .الخصوصية والهوية في التصميم

[ هدفت للتوصل إلى األصول الجمالية، 17]دراسة أنصار الرفاعي      

والفلسفية للفن اإلسالمي، إذ توصلت الباحثة إلى تتبع األصول الفلسفية 

والجمالية ملفاهيم الجمال في الفكر اإلسالمي، من خالل مفاهيم الجمال 

  .في القرآن الكريم

[ هدفت إلى التعرف على املفهوم الروحي 5دراسة خواجه سعيد ]      

ون اإلسالمية واألسس التي أثرت في ظهور الفنون اإلسالمية وما للفن

 املنهج الوصفي التاريخي في  تحمله
ً
من تشكيالت متنوعة، مستخدما

دراسة التطور الفني لفنون الحضارة اإلسالمية، من القرن العاشر إلى 

القرن التاسع عشر امليالدي. إذ توصل إلى أن الجانب الروحي كان له األثر 

 .لغ في تميز فنون الحضارة اإلسالميةالبا

[ هدفت إلى التعرف على آليات 18دراسة حسين شناوة؛ وعلي وادي ]      

اشتغال ماهو حدس ي ومنطقي في فن التصوير اإلسالمي. إذ اعتمد 

 
ً
الباحثان على املنهج الوصفي إلتمام الدراسة، وتوصل الباحثان إلى أن كال

ة إنما تقوم على املرجعيات نفسها في من املعالجات الحدسية واملنطقي

  -الفن اإلسالمي، ومنها 
ً
القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة،  -تحديدا

واألطروحات الفكرية والجمالية لدى املفكرين العرب املسلمين وغير 

 .املسلمين

[ هدف إلى إبراز جماليات الفن التشكيلي 19دراسة ليلى الغامدي ]      

سعودي املعاصر في القرن الحادي والعشرين. إذ استخدمت املفاهيمي ال

الباحثة املنهج الوصفي التحليلي إلتمام الدراسة، وتوصلت إلى أن 

السيميائية لألعمال الفنية التشكيلية املفاهيمية السعودية املعاصرة 

تظهر األسس الفنية التشكيلية املعبرة عن وحدة اإلسالم وترابط 

ي جوانب تلك األعمال أي افتعال أو إثارة في التعبير؛ املسلمين، وال يوجد ف

بل تزخر برموز ذات مضمون فكري، وعقائدي، وفلسفة مجتمع ُيعمل 

 .ألجله وُيهتم بقضاياه، مع الحفاظ على هويته

 :تعقيب على الدراسات السابقة

مما سبق يتضح أن الدراسات السابقة ارتبطت بموضوع البحث من زوايا  

 :يمكن عرض النقاط التاليةعدة، وعليه 

 .التعرف على جماليات الفن اإلسالمي

 .التعرف على آليات الحدس الجمالي في الفن اإلسالمي

التعرف على الدالالت الفكرية والرمزية للفن اإلسالمي في التصميم 

 .املعاصر

 .التعرف على جماليات الفن التشكيلي السعودي املعاصر

 .بالفنان التشكيلي السعودي املعاصر إثراء الجانب النظري املتعلق

 .تحليل أعمال فنية معاصرة للفن اإلسالمي من زوايا عدة

 اإلطار النظري . 4

 :املبحث األول: جمالية الحدس في الفن اإلسالمي

الحدس الجمالي مفهوم فكري يعتمد على قراءة العمل الفني؛        

ظاهرة ترتبط  للوصول إلى قيمته الجمالية بما يحمله من تشكيالت

 ملجال استخدامه ُيمثل 
ً
بتفسيرات باطنة، كعالقة الدال باملدلول. ووفقا

"القيمة الجمالية التي تتحدد عناصرها في الفنان، واملوضوع املشاهد، 

وموضوع الحدس الجمالي، بمعنى أن يتوحد الفرد الجالس مع الفنان 

وضوع، وجمال" وموضوعه، فينفذ بنظره ليرى ما يراه الفنان من فكر، وم

[20.[ 

، شأن "الحدس" وجعله وسيلة H. Bergson وقد أعلى هنري برجسون       

أساسية من وسائل إدراك الجمال والنفاذ إلى معرفة أغلب حقائق 

الحياة، وذلك من خالل النظر املتعمق الذي يساعد على املعرفة 

للنفاذ الحقيقية لذات الش يء، وتمكن من اتساع مجال اإلدراك الحس ي 

 ].17إلى رؤية أعمق ]

       
ً
فالحدس ُيعد من جماليات الفن اإلسالمي، فهو "اطالع النفس اطالعا

 على ما يمثله لها الحس الظاهر، أو الحس الباطن، من صور 
ً
مباشرا

حسية أو نفسية، أو على كشف الذهن عن بعض الحقائق بوحي مفاجئ 

و االستنتاج، ولكن على على سبيل االستقراء أو ال على سبيل القياس، 

 ].10سبيل املشاهدة" ]

وترتبط جماليات الفن اإلسالمي بمناهج حدسية تكتسب مرجعياتها       

من القرآن الكريم والسنة النبوية وأطروحات املفكرين املسلمين واإلرث 

املعرفي قبل اإلسالم، فهذه املحاور هي التي يستقي منها الفن اإلسالمي 

عد معطيات هي في واقع األمر تجليات حسية مالمحه وخصائصه، 
ُ
التي ت

 ].18للفكر اإلسالمي ]

فالفنان املسلم طبق مفهوم الحدس الجمالي في أعمالة الفنية، من        

خالل تأمل الكون بما يحمله من جزئيات وكليات، وما يخفيه من جوهر 
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بحدسه  املكنونات، واملادة والروح، لُيعبر عن الوجود الحقيقي لإلنسان،

الفني. فهو يكشف عن جوهر الكون الذي ال يقبل التجزئة وال التباين، 

بكون هللا تعالى هو الخالق املبدع، واإلنسان مخلوق. فالفنان املسلم 

يهدف في تشكيالته الفنية إلى التجريد، والتحوير، والحذف، واإلضافة، 

يمانه والبعد عن التجسيم، والعمق التشكيلي؛ للتعبير عن مضامين إ

بقدرات خالقة املبدع. وبإلغاء التعبيرات الحسية، والتشكيالت الواقعية 

من أعماله الفنية أصبحت العناصر املستخدمة في األعمال الفنية "ال 

حسية"؛ وذلك إلدراك الغاية والجوهر من فلسفة التعبير الفني للفنون 

 ].21اإلسالمية ]

املرئي للشكل، وإنما تكون في إذ إن الحقيقة ال تكون في مطابقة الواقع  

مطابقة املعنى واملضمون الفكري للعمل الفني، من خالل العالقات 

 في ذلك جمالية 22املتبادلة بين عناصر التشكيل الفني ]
ً
[، محققا

مثل عددا من مفاهيم الحدس تطرق إليها 
ُ
حدسية في التعبيرات الفنية ت

[، إلى أن رينيه 23مود ]عدد من فالسفة الجمال، وفي ذلك ُيشير ناصر مح

 :، قسم الحدس إلى خمسة أنواع، كاآلتي.Descartes R  ديكارت

الحدس أو العيان العقلي، الذي ال يدرك الحقائق البسيطة فقط، وإنما 

 العالقات الكائنة بين مختلف هذه الحقائق. ويتمثل هذا 
ً
يدرك أيضا

 .بالتشكيالت اإلشعاعية في الفنون اإلسالمية

العيان الحس ي، الذي يدرك املحسوسات في شكل مباشر، مثل الحدس أو 

إدراك األلوان، واألضواء، والروائح. ويكون ذلك بتنوع التشيكالت التي تثير 

 .املشاهد من تبادل الظل والنور، وتنوع األلوان

الحدس أو العيان التجريبي، الذي يتم إدراكه في شكل مباشر، من خالل 

رار الزخرفة التشكيلية في تعبيرات متوالدة املمارسة املستمرة. باستم

 .مستمره ال نهائية

الحدس أو العيان التنبؤي، الذي يتم إدراكه فجأه، كما يحدث مثال في 

االكتشافات العلمية، إذ يصل العالم إلى نتيجة معينة من خالل ملحة 

 .تطرأ على ذهنه بعد طول التجارب

اص من املعرفة التي ندرك الحدس أو العيان امليتافيزيقي، وهو نوع خ

بواسطتها ما عليه املوجودات في ذاتها ومن داخلها، وهو ما يقابل املعرفة 

العقلية التحليلية، التي تظهر حقيقة املوجودات الخارجية. ويتجلى هذا 

النوع من الحدس في دالالت التعبيرات الفنية في الفنون اإلسالمية؛ فيما 

املشاهد بتأمل عقلي تحليلي، للوصول تحمله من تشكيالت ظاهرة تطالب 

 .إلى مضامينها الفكرية

وُيعد الحدس "معرفة، وتعاطف، وإنفعال، يمتزج باإلبداع البسيط       

مثل فلسفة الفن 24غير املعقد" ]
ُ
[، إذ ُيساعد على توحيد الفكرة التي ت

اإلسالمي املرتبطة بوحدانية الخالق، والتعبير عنها بوحدات متنوعة 

باإلبداع الفني املتمثل بالتنوع التعبيري بين التشكيالت املبسطة  اتسمت

 إلى املعقدة
ً
 .انتقاال

ويعتبر الحدس الجمالي في الفنون اإلسالمية "موضوع القيمة الجمالية      

التي تتحدد بقيم الفنان واملوضوع واملتذوق، مجتمعين في ثالوث مترابط" 

ليكتشف الوجود الحدس ي من [. فالحدس الفني يعتمد على الفرد 25]

 .خالل األعمال الفنية

 للخبرة       
ً
وفي ذلك يذكر برجسون أنه البد وأن يتخذ الحدس جوهرا

الفنية، باعتبار الجمال رؤية تأملية ليس لها عالقة بالواقع وبالعقل، أو 

بالصنعة، فيتمثل التذوق بالتأمل الحدس ي، الذي يغلب عليه الطابع 

امليتافيزيقي، وكأن اتجاه الفن نحو أساس التعبير يكون بالتغلغل النظري 

في ما وراء اإلدراك الحس ي، وبالنفوذ إلى باطن الش يء، حيث تتألف 

 ].26املدركات البصرية مع ما تحمله من دالالت رمزية ]

فالفنون اإلسالمية فنون ال زمانية وال مكانية، ترتبط بالحدسية       

إلى قيمة التشكيالت التعبيرية، التي تترجم مفهوم الجمالية العائدة 

فلسفة الفكر اإلسالمي باإليمان باملطلق، وبالنهائية الكون، "فاإلدراك 

الحدس ي هو آلية اإلبداع الفني الذي يقوم على نشاط يندمج فيه عالم 

 .[، وهذا ما يوجد في الفنون اإلسالمية24املكان بعالم الزمان" ]

لية الحدس في الفن اإلسالمي لدى الفنان التشكيلي املبحث الثاني: جما

 :السعودي املعاصر

ُيعد الفن اإلسالمي غزير بنتاجه الفني واملعرفي والجمالي، فقد امتاز        

بتنوع مصادره وبوحدة تعبيراته الفنية ومجاالته املختلفة، وعلى ذلك، 

 بالفنون اإلس
ً
 كبيرا

ً
 ملا "تأثر الفن التشكيلي املعاصر تأثرا

ً
المية، نظرا

تحمله من دالالت خصبة ورموز سامية تبحث عن دالالت الفكر اإلسالمي 

في بث الوعي واإلدراك، واإلحساس بعظمة الخالق العظيم، وتعاليم 

 ].16اإلسالم الخالدة" ]

ومع هذه املعطيات ظهر الفن التشكيلي السعودي املعاصر بإشراقة      

ن السياقات الفنية التقليدية عصرية جديدة ومتطورة ومختلفة ع

 كل اهتمامه على 
ً
 مع متغيرات العصر، مركزا

ً
املألوفه، فأصبح أكثر تعايشا

الفكرة بالدرجة األولى في العمل الفني، دون التقيد باألسس الكالسيكية 

 .السابقة

وكان من أهم موضوعاته، التي يتناولها، البيئة وما تزخر به من      

بي للمملكة العربية السعودية، والحضارة اإلسالمية جماليات التراث الشع

الرائعة، ولذلك يتسم الفن التشكيلي السعودي بهوية خاصة، وشخصية 

 ].27مميزة ]

 عن أميرة عبد الرحمن )      
ً
(، أن الفن 2012ويذكر مسفر املروعي، نقال

التشكيلي السعودي يعتمد على خصائص الفن اإلسالمي، فهو يقوم على 

التوحيد، وعلى تصور شامل لإلنسان والكون، ويدعو إلى التأمل عقيدة 

والتفكر في آيات هللا، ويتسم بالوحدة والتضامن في كل مجاالته، ويعمل 

على نمو الجانب العقلي والنفس ي واالجتماعي، ويهتم بالجمال والعمل 

 ].27اإلبداعي، ويجمع بين الخبرة والتفكير ]

شير ليلى الغامدي ]     
ُ
[، إلى خصائص الفن التشكيلي السعودي 19وت

املعاصر، بأنه ُيشكل منظومة رمزية ذات عالمات يمكن تفكيكها وفهمها 

وتأويلها، وُيعبر عن نتاجات فكرية تتفق مع قضايا املجتمع وتشترك معها، 

وتعبر عنها بصياغات قد تتشابه وقد تختلف، على رغم أن الهدف واحد، 

قدم ثقافة املجتمع ال
ُ
 .ظاهرة والباطنةفهي ت

 من هذا املجتمع، يتحسس       
ً
وكون الفنان التشكيلي السعودي جزءا

الواقع ويشكل رؤيته من خالله، فهو ينتمي إلى حضارة لها مفهوم تعبيري 

يعتمد عليها؛ ليكون أساس تعبير جمالي ألعماله الفنية، باعتباره ذلك 

عالم الخارجي الشخص الذي ُيبدع أعماله من خالل تنظيم عناصر ال

بمجموعة من الوسائط اإلستاطيقية، ومن أهمها التعبير الفني، وتكمن 

عبقريته في تعبيره عن الواقع بعمق ونقل التعبير الفني من عالم الفضاء 

[. ويرى كروتشه أن الفنان البد أن 28والخيال إلى عالم الوعي والشعور ]
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واإللهام والخيال، يتحلى بالصدق في تعبيره الفني، الذي يحوي الحدس 

[، فال بد للفنان من 29لتجسيد التأثيرات الفنية في الصورة الجمالية ]

فهم واستيعاب ما يدور حوله من معطيات إيهاميه تدفعه إلى التعبير 

 ].1الجمالي ]

وفي هذا املقام ُيشكل الفنان املسلم إيمانه الداخلي بالالمرئي، إذ        

 
ُ
عبر عن البعد الروحي للفكر الجمالي يظهر ذلك بتشكيالت جمالية ت

للفنون اإلسالمية. فالفن ُيعد "رؤية جمالية إنسانية، يصوغها اإلنسان 

 فنية 
ً
بعد أن يتفاعل مع ذاته ومع بيئته، فيجسد لنا هذا التفاعل أعماال

 ].30متعددة الرؤى، ومتعددة األحكام الجمالية عبر العصور" ]

يحمل في داخله  -بصفة عامة  –أن الفنان [، 31وتذكر ُحْسن شرارة ]      

 ُيعبر من خالله عن قيمة املدركات البصرية اإلنسانية 
ً
 تلقائيا

ً
 فنيا

ً
حدسا

املختزلة داخله، في شكل فن إبداعي. لكن الفرق أن الفنان األكاديمي 

يصقل حدسه التلقائي من خالل خبراته التعليمية، في حين أن الفنان 

على ذاتيته في تعلم الفن، يتمتع بحدس تلقائي التشكيلي، الذي يعتمد 

 .ناتج عن تراكم الخبرة اإلنسانية الذاتية لديه، يعبرعنها بحرية تامة

فالفنان التشكيلي السعودي املعاصر ابتكر أساليب جديدة تخضع  

 على رؤيته 
ً
للقيم الروحية والجمالية، من خالل ما يدور حوله، معتمدا

 Saeed  لرؤية الفنية كما ُيشير خواجه سعيدالفنية، إذ ُيمكن تقسيم ا

Khawaja [5]إلى ثالثة مستويات ،: 

الرؤية املباشرة )البسيطة(، وبها تكون املحاكات مثل آلة التصوير 

 .الفوتوغرافي

الرؤية غير املباشرة، إذ ال يعبر الفنان عما يراه في الطبيعة كما هي، بل بما 

 .توحي به

الرؤية اإلبداعية، وفيها يعتمد الفنان على التأمل الرؤية املركبة، وهي 

والخيال من أجل التعبير الفني، فيصل إلى عالم الكشف واالستبصار 

 .للرؤية الكونية الشاملة

ومن خالل ذلك يظهر تميز الفن اإلسالمي بالجمع بين الرؤى املختلفة،       

بحيث  -والباطن الظاهر  -منها الجانب العقلي، واآلخر الجانب الروحي

العالقات الجمالية بين العناصر، ويدرك  -بالعقل  -يكتشف الفنان 

[، 32مدلوالتها الفكرية والروحانية في اإليمان املطلق، وشمولية املعرفة ]

[. وهذا ما تميز به التعبير الفني لدى الفنان التشكيلي السعودي 33]

 .لية في أعمالهاملعاصر، ما نتج منه تناغم القيم الروحية والجما

املبحث الثالث: دراسة لبعض تطبيقات أعمال الفنان التشكيلي 

 :السعودي املعاصر

تناول عدد من الفنانين التشكيليين السعوديين املعاصرين جماليات  

الفن اإلسالمي، من خالل إنتاج أعمالهم الفنية، وفي ما يلي استعراض 

 .حدس في الفن اإلسالميلبعض من أعمالهم الفنية؛ للبحث عن جمالية ال

 :عبد الناصر غارم العمري . 1

 
 1 شكل

 2010 ،(الرسالة – الرسول ) -غارم عبدالناصر 

 بعنوان: "الرسالة 2010أنتج عام )      
ً
(، 1الرسول"، الشكل ) –(، عمال

والنحاس، تجسد قبة الصخرة في مدينة عبارة عن قبة من الخشب 

القدس. ففكرة العمل الفني، كما يذكر العمري، قائمة على القبة التي 

م، عندما رأى انبهار 688بناها الخليفة األموي عبدامللك بن مروان عام 

 
ً
ة كنيسة القيامة من جمال معماري، وكان التنافس قائما املسلمين بما لقب 

يانات والحضارات، ورأى أن ُيجسد ما يتمتع به في مجال اإلبداع بين الد

 ].34املسلمون من فن العمارة اإلسالمية والقيم الجمالية ]

، وجماليات متوارثه في     
ً
 استخدم الفنان في هذا العمل الفني قيما

مرتبطة بالحضارة اإلسالمية، وثقافة املجتمع املسلم،  ةاإلسالميالفنون 

عناصر معمارية امتازت بها الحضارة اإلسالمية،  استخدامهومن خالل 

 .وهي ذات دالالت دينية

فتتجمل املساحة الخارجية لهذه القبة بزخارف نباتية مستوحاة من         

جمالية النمط اإلسالمي املسمى بأسلوب التوريق، وهو عبارة عن 

فرع مجموعة من التكوينات الزخرفية النباتية، التي قوامها األوراق واأل 

املتداخلة، إذ "أجمع الباحثون على أنها تجسيد للفكر اإلسالمي، ونظير 

[. فهذه الزخارف النباتية تنتشر في جميع أجزاء 35تشكيلي للعقيدة" ]

 بالحركة اإلشعاعية في الفنون 
ً
القبة وتلتقي عند رأسها، لُتعطي احساسا

والعقيدة  اإلسالمية املرتبطة بشمولية إطالع الخالق، وأن مرجع الدين

واحد، فقد طبق الفنان قانون الحركة، وقانون التماثل في تشكيالته 

 .التعبيرية على سطح القبة

حمامة بيضاء في منتصف ُبقعه مضيئة  القبةكما توجد أسفل هذه        

صغيرة منتهية بهالل،  مئذنةترمز إلى السالم واألمل. وترتكز هذه القبة على 

خدم في عدد من أعمال الفن اإلسالمي، إيحاًء وهو الرمز التعبيري املست

بتعاقب منازل القمر. فيحمل هذا العمل قيمة جمالية تدعو املتذوق إلى 

بين هذه العناصر وما تحمله من تشكيالت  والتنقلاإلمعان بالتأمل، 

ظاهره، ليتفكر بأسلوب عقلي وجمالي يوقن من خالله على وجود ترابط 

ر عنها فكري فلسفي بينها وبين مفا هيم وقيم العقيدة اإلسالمية، التي عب 

 .املختلفةالفنان املسلم في أعماله الفنية 

 :عبدالعزيز مهدي. 2
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 2 شكل

 2013 التاريخ، فيزياء -مهدي العزيز  عبد

 بعنوان: "فيزياء التاريخ"، الشكل )2013أنتج عام )     
ً
(، يحوي 2(، عمال

خمس كرات من النحاس معلقة بجانب بعضها البعض، فهذا العمل ُيعبر 

عن التاريخ اإلسالمي واإلرهاب، بحيث أن كل كرة تدل على رمز إسالمي، 

رمز إلى األولى أول عملة سكة في اإلسالم، والثانية خوذة املجاهد، والثالثة ت

األرض محاطة بالهالل، وهي داللة على انتشار الدين اإلسالمي، والرابعة 

األسطرالب، وترمز إلى نشر العلم عن طريق املسلمين، والخامسة القنبلة، 

وهي دخيلة على اإلسالم واملسلمين، وعمل البندول هو عمل فيزيائي، فإذا 

ألخيرة، وهي "اإلرهاب" اصطدمت الكرة األولى بالكرات األخرى تطرد الكرة ا

 ].36] فال يجتمع السالم واإلرهاب

حقق هذا العمل الفني قانون التماس في الفنون، بتجاور عناصره        

ُمحدثة الحركة التبادلية بينها، وهذا  إلتقاء، وتماسها بنقطة التشكيلة

العمل رغم بساطة تشكيله فإنه يحمل مضامين متنوعة مرتبطة بحاضر 

العالم اإلسالمي من مال وجهاد وِعلم وتوحيد، وكونها من أسس نهضة 

الحضارة ورقيها، فقد جمع الفنان بين املاض ي والحاضر، بإختياره عناصر 

ظيفها بتشكيل معاصر، ومنها البندول تعود إلى الحضارة اإلسالمية، وتو 

 هذا العمل مفاهيم ثقافية اجتماعية فكرية تعود إلى 
ً
الفزيائي، ُمحمال

تأصيل الفكر الفلسفي العقائدي للحضارة اإلسالمية بأسلوب تشكيلي 

 حركة الكرات واصطدامها ببعضها بانتقال الحركة 
ً
إبداعي، موظفا

كة االصطدام إلى مراحل توزيع التكرارية بتماسها املتبادل، وتشير حر 

املدد الزمنية، إذ تؤثر حركة الدوائر في املتلقي بتوصيل فكرة العمل، وما 

يحمله من عالقات إنسانية، وتاريخية مرتبطة بالحضارة اإلسالمية 

العريقة، وبفلسفة الفكر اإلسالمي؛ بكون املسلمين مترابطين متكاتفين 

 .هم ينقل ويؤثر في اآلخركالجسد الواحد، فما يؤثر في فرد من

استطاع الفنان أن ُيترجم أحاسيسه الفنية بأسلوب تعبيري يدعو  

املتذوق إلى التأمل العقلي، للوصول إلى مضمون العمل بما يحمله من 

أفكار متنوعة، مع الحفاظ على قيمه الدينية التي ميزت أعمال الحضارة 

 .اإلسالمية

 :راشد الشعشعي. 3

 
 3شكل 

 بعنوان: "بيب بيب2014أنتج عام )      
ً
 فنيا

ً
(، وهو 3"، الشكل )(، عمال

عبارة عن شخصيات كرتونية على صناديق ضوئية، مأخوذة من شكل 

املشربية، توضع أمام شاشة مزخرفة متشابكة، بداخلها شخصيات 

 لوجه، ما يؤدي إلى تشكل وهم مكاني يندمج فيه املتلقي 
ً
متقابلة وجها

. فاختار الفنان هذه الشخصيات ألنه على علم بأنهم في حا
ً
لة تلقائيا

مستمرة من الشقاق والوفاق، والحاجة إلى التسامح الديني، ليعطي فكرة 

عن االنقسامات األيديولوجية في الحفاظ على املجتمعات في ظل نظام 

 بين 
ً
 واحد مؤلف من املبادئ العمومية املسبقة، وخصوصا

 ].37املسلمين ]

فيظهر في هذا العمل الفني املعاصر شخصية الفن اإلسالمي، الذي        

 بذلك 
ً
اعتمد على ملء الفراغ، وارتباط الجزء بالكل والكل بالجزء، محققا

قانون اإلكمال الذي يعتمد على قوانين التشكيل الهندس ي للفنون 

اإلسالمية من ثبات وتنوع. فهذا العمل يحمل تشكيالت جماليات التعبير 

للفنون اإلسالمية رغم حداثة العناصر املستخدمة فيه، وهذه  الفني

الزخارف توجد على مستوى واحد هو مستوى السطح، الذي ينقل املتلقي 

إلى عالم آخر مليء بالقيم الجمالية الزخرفية، إذ إنه اهتم بالزخرفة 

الهندسية املتكررة ألشكال بسيطة، كالدوائر واملثلثات املكونة للشكل 

 املتذوق إلى التأمل الجمالي، من خالل اإلدراك النجمي ا
ً
ملتوالد، داعيا

 إلى العنصر األخر املمثل لشخصيات أفالم الكرتون )بيب 
ً
البصري، وصوال

بيب(، بأسلوب إبداعي ال يتعارض مع املنطق الفني. وبهذا األسلوب 

التشكيلي عبر الفنان عن مضامين عميقة متخلخلة في املجتمع املسلم 
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 املتذوق إلى املعاصر
ً
، بمفاهيم فكرية عريقة في الحضارة اإلسالمية، داعيا

 .التأمل التام في هذه التشكيالت

 :ناصر السالم. 4

 
 4شكل 

 بصرية ملفهوم الالنهائيةمرادفات 

"، الشكل )2012أنتج عام )        بعنوان: "كل 
ً
 فنيا

ً
(، يوضح 4(، عمال

 إلى مرادفات 
ً
" وصوال بصرية ملفهوم الالنهائية، فيكرر الفنان كلمة "كل 

 بهذه الكلمة الحرفين ذاتهما من 
ً
ة، حتى تتالش ى، مختصرا األصل، وهو الذر 

سورة الرحمن بكل ما ورد فيها من معجزات الكون وعظمة الخالق، 

 بأنها كلها إلى زوال. وفي القدرة على االختزال تكمن عبقرية الع
ً
را

 
مل ومذك

[38.[ 

يظهر إبداع الفنان املسلم بالوصول إلى صيغة تشكيلية جديدة،          

وخروجه على الشكل الكالسيكي املعروف في تصميم العمل الفني، 

بمعالجة الحروف العربية بالليونة واالستدارة، وبإضافة الحيوية 

ة، والديناميكية إليها، من خالل تكرار حجم الكلمة إلى أحجام عدة مختلف

واالنتقال السلس من كلمة إلى أخرى بالتبادل الديناميكي بين الشكل 

واالرضية، فاستطاع الفنان املوازنة بين الخط والفراغ بالعمل الفني، ما 

أثر في التنوع والتناغم واإليقاع الجمالي، الذي يجذب املتذوق للتمعن في 

 العقل إلى العمل الفني والتنقل الحر بين تشكيالت هذه الكلمة، داعي
ً
ا

البحث عن تفسير ملا يقدمة هذا العمل من فكرة تعبيرية ملضمون فكري. 

وهذا األسلوب الفني بتشكيل الحروف هو ما تميز به الفنان السعودي 

املعاصر. فالخط جزء من الثقافة والتراث، الرتباط اللغة والكتابة بعقيدة 

عن أهم املضامين  الدين اإلسالمي. وبهذا التشكيل املبتكر عبر الفنان

الفكرية التي كانت تحملها الفنون اإلسالمة، وهي: الالنهائية، 

 .واالستمرارية، والتنوع

 :منال الضويان. 5

 
 معلقة بالسقفضخمة سبح  5شكل 

 بعنوان: "اسمي"، الشكل )2012أنتجت عام )       
ً
 فنيا

ً
(، وهو 5(، عمال

عبارة عن مجموعة من السبح الضخمة املعلقة بالسقف، املكونة من 

الكرات املتالصقة بجانب بعضها البعض، يجمع ما بينهما حبل عريض، 

 ترمز إلى األمل، فاإلنسان يستخدمها 
ً
وتوضح الضويان أن "السبحة دائما

 ].39األمل في اإلجابة" ]للدعاء، و 

فالعمل الفني "اسمي" يتشكل من وحدة جمالية منظمة فيها اتزان       

 وتوافق وتنوع تشكيلي باختالف األسماء على الكرات، ما أضفى على 

 .السبحة جمالية من جماليات الفن اإلسالمي، وهي الخط العربي

مستخدمة أسلوب إذ كررت الكرات مع توحيد األحجام واملساحات،        

اإليقاع الهندس ي املبسط املستنبط من التشكيالت الهندسية للفنون 

اإلسالمية، وهو تكرار جمالي ناتج من تنظيم التكوين الفني بنمط معاصر، 

فقد حققت الفنانة قانون التجاور والتقارب، الذي يتكون من عالقة 

ليتمكن  العناصر بالعمل الفني؛ بعضها ببعض، وتجاورها، وتماثلها،

املتذوق من إدراكها بسياق نمطي جمالي، وهذا العنصر الظاهر للمتذوق 

تم ربطة ببعض من خالل عنصر جمالي آخر مخفي داخل هذه الكرات 

يظهر في آخر السبحة، وهو عبارة عن خيط طويل نهايته مجموعة كبيرة 

من الخيوط، فاألسلوب التعبيري الذي استخدمته الفنانة في تشكيل هذا 

لعمل، باعتماد عنصر على آخر وتآزرهما لتقديم العمل، يحمل جمالية ا

من عناصر ظاهرة تدعو املتذوق إلى التأمل والتفكر  يقدمهفكرية ملا 

العقلي، للوصول إلى مضمون باطن يعتمد على مفهوم التعاون والتآزر بين 

 
ً
 دينيا

ً
 أبناء األمة اإلسالمية، على اختالف أجناسهم. كما يعكس مظهرا

شير إلى الذكر 
ُ
 يعبر عن ذكر هللا، من خالل السبحة، فهي ت

ً
إسالميا

 .والذاكرين، وهي من أبرز عالمات التقوى والتدين
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ومما سبق يتضح أن الجمالية الحدسية، لدى الفنان التشكيلي        

السعودي املعاصر، قد تحققت بما تحمله األعمال الفنية من تشكيالت 

ن مرتبطة بإالدراك البصري املتمثل بكل من متنوعة قائمة على قواني

الحركة والتجاور واإلكمال والتماثل، وتظهر في الفنون اإلسالمية، داعية 

باملعرفة الحدسية،  املرتبطةاملتذوق إلى استخدام الحدسية الجمالية 

[ بقوله: إنها "معرفة تعبيرية، ومن أهم 17التي أشار إليها كروتشه ]

تجسده في تعبير، وأن الرؤية الحدسية هي خصائص الحدس الحقيقي 

 ".استحضار للصور الخيالية مع إمكانية تحويلها إلى موضوع وصورة

كما يظهر أن هذه األعمال التشكيلية تحوي على تكوينات وعناصر       

فنية تعود إلى جماليات الفنون اإلسالمية، التي تستحضر الفكرة 

 .ستخدمها الفنان بأسلوب معاصرعنه، ولكن ا واملوضوع الجمالي املعبر

ومن هذا املنطلق يمكن فهم العالقة بين جمالية الحدس في الفن  

 
ً
 أكثر وضوحا

ً
اإلسالمي لدى الفنان التشكيلي السعودي املعاصر فهما

 لوجودها، فهي تكشف عن مالمح فنية مشتركة
ً
 .وتأكيدا

 النتائج. 5

نتائج، يمكن تفسيرها مما سبق، يتضح أن البحث الحالي توصل إلى عدة  

 :من خالل اإلجابة على أسئلة البحث كل سؤال على حده، كاآلتي

: النتائج املتعلقة بالسؤال األول 
ً
 :أوال

والذي ينص على: "ما هي جمالية الحدس في الفن اإلسالمي؟". ولإلجابة 

 عن 
ً
على ذلك، تم دراسة جمالية الحدس في الفن اإلسالمي، إذ ُيعد تعبيرا

بتعاطف وإنفعال الفنان، الذي يتمثل بتوحيد هدف املوضوع  املعرفة،

بفلسفة الفن اإلسالمي املرتبطة بوحدانية  مندمجةالفني املعبر عنه 

  .الخالق وتفرده، والتي تشكلت بتنوع بين البسيط واملعقد

والحدس الجمالي في الفنون اإلسالمية، هو أساس القيمة الجمالية  

املتلقي، ليستكشف الوجود  وتذوقهان، للموضوع الذي اختاره الفن

  .الحدس ي في اعمال الفن اإلسالمي

والفنون اإلسالمية فنون ال زمانية وال مكانية، ترتبط بالحدسية الجمالية  

العائدة إلى قيمة التشكيالت التعبيرية، التي تترجم مفهوم فلسفة الفكر 

توافق مع دراسة اإلسالمي في اإليمان باملطلق وبالنهائية الكون، وهذا ي

[، إذ هدفت إلى التعرف على املفهوم الروحي للفنون اإلسالمية، 5سعيد ]

واألسس التي أثرت على ظهور الفنون اإلسالمية وما تحمله من تشكيالت 

 
ً
متنوعة، و يضيف البحث الحالي إلى أن الفن اإلسالمي، إذ ُيعد فنا

 ملا يحملة نتاجه الفني من تشكيالت تعبيريه 
ً
جمالية ذات مدلول حدسيا

 .ينقل املتلقي إلى مضامين فكرية وفلسفية وعقائدية

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني
ً
 :ثانيا

والذي ينص على: " كيف تحققت جمالية الحدس في الفن اإلسالمي      

لدى الفنان التشكيلي السعودي املعاصر؟". ولإلجابة على ذلك، تم دراسة 

إلسالمي لدى الفنان التشكيلي السعودي جمالية الحدس في الفن ا

املعاصر. إذ يتضح أن من أبرز املوضوعات التي يتناولها الفنان التشكيلي 

السعودي املعاصر هي البيئة السعودية، وما تزخر به من جماليات 

متمثلة في تراثها الشعبي وإرثها الحضاري، الذي يعود للحضارة اإلسالمية 

التشكيلي السعودي املعاصر بأعمالة الفنية  املتميزه، فقد تفرد الفنان

وتعبيراته التشكيلة، التي نقلته من اإلقليمية إلى العاملية وجذبت إلية 

 .أنظار املتذوقين والنقاد

[، التعرف على آليات اشتغال ماهو 18فتناولت دراسة شناوة؛ ووادي ]      

إلى أن حدس ي ومنطقي في فن التصوير اإلسالمي. حيث توصل الباحثان 

كل من املعالجات الحدسية واملنطقية إنما تقوم على ذات املرجعيات 

نفسها في الفن اإلسالمي، ومنها بالذات القرآن الكريم، والسنة النبوية 

الشريفة، والطروحات الفكرية، والجمالية لدى املفكرين العرب املسلمين 

. إذ يضيف وغير املسلمين، وهذا ما أثرى الجانب النظري في هذا البحث

السعودي املعاصر جمع بين الرؤى  التشكيليهذا البحث إلى أن الفنان 

 -الظاهر والباطن -املختلفة، منها الجانب العقلي، واآلخر الجانب الروحي 

إذ يتكشف الفنان بالعقل العالقات الجمالية بين العناصر، ويدرك 

لية املعرفة مدلوالتها الفكرية، والروحانية في اإليمان املطلق، وشمو 

.[32,33] 

[، إبراز جماليات الفن التشكيلي 19] كما يتضح في دراسة الغامدي       

والعشرين. وما تم التوصل  الحادياملفاهيمي السعودي املعاصر في القرن 

السعودية  إليه بكون السيميائية لألعمال الفنية التشكيلية املفاهيمية

املعاصرة تظهر األسس الفنية التشكيلية املعبرة عن وحدة اإلسالم 

وترابط املسلمين، وال يوجد في جوانب تلك األعمال أي افتعال، أو إثارة في 

التعبير؛ بل تزخر برموز ذات مضمون فكري وعقائدي، وفلسفة مجتمع 

تميز به  ُيعمل ألجله وُيهتم بقضاياه مع الحفاظ على هويته. وهذا ما

التعبير الفني لدى الفنان التشكيلي السعودي املعاصر، مما نتج عنه 

تناغم القيم الروحية والجمالية في أعماله. ويضيف البحث الحالي إلى أن 

األعمال التشكيلية للفنان السعودي املعاصر تميزت بالحدس، وهو ما 

 .ساهم بتفرد وتميز أعمال الفنان التشكيلي السعودي املعاصر

استطاع الفنان التشكيلي السعودي املعاصر أن يبتكر أساليب       

جديدة تخضع للقيم الروحية، والجمالية، من خالل ما يدور من حوله، 

 على رؤيته الفنية العاملية 
ً
بجمالية فلسفة التعبير الفني  واملمتزجةمعتمدا

ه عن للفنون اإلسالمية. بحث أتصفت تعبيراته الفنية بتفرد تعبيري ميز 

بقية فناني العالم. فجمع بين العاملية في الفكر التعبيري والتفرد بالفلسفة 

 .الفنية أعمالهالتشكيلية. وهذا ما ميز 

تحققت الحدسية الفنية الجمالية لدى الفنان التشكيلي السعودي        

املعاصر من خالل أعماله الفنية ذات الطابع اإلسالمي، بما تحمله من 

ه تنقل املتلقي من العالم الحاضر إلى فكر ومضمون تشكيالت ظاهر 

 قوانين اإلدراك البصري 
ً
محدد، ممزوج بروح الفن اإلسالمي، متبعا

للفنون التشكيلية، والتي تتواجد في األعمال الفنية لإلرث الفني للحضارة 

اإلسالمية، وهذا ما يميز تفرد التشكيل الفني للفنان التشكيلي السعودي 

 .ا ما يوجد في الفنون اإلسالميةاملعاصر، وهذ

 :ومما سبق يمكن تلخيص نتائج الدراسة، كاآلتي 

 .التعرف على مفهوم جمالية الحدس في الفن اإلسالمي

الفنان التشكيلي السعودي املعاصر اتبع قوانين اإلدراك البصري للفنون 

 .التشكيلة املستخدم في إدراك جماليات الفن اإلسالمي

ر الفنان  السعودي املعاصر عن قضايا مجتمعه من خالل  لييالتشكعب 

 .إظهار جمالية الحدس في الفن اإلسالمي

لي السعودي املعاصر مفهوم الحدس الجمالي ياستخدم الفنان التشك

 .املتبع في الفن اإلسالمي



782018 

102 

الفنان التشكيلي السعودي املعاصر تأثر بجمالية الحدس في الفنون 

 .اإلسالمية

 التوصيات. 6

 .مق بدراسة جماليات الفن اإلسالميالتع

تقديم املحاضرات والندوات املتعلقة بدراسة جماليات الفن اإلسالمي من 

 .الجانب الفكري والفلسفي

 .البحث عن العالقة التبادلية بين الفنون اإلسالمية، والفنان املعاصر

عقد وورش عمل مكثفه تتناول العالقة التبادلية بين بالفنون اإلسالمية، 

 .والفنون املعاصرة

تقديم زوايا خاصة لدراسة الفنون اإلسالمية من خالل رؤى معاصرة 

 .للبحوث والدراسات التي تتناول الجوانب الجمالية والفكرية

 املراجع

 املراجع العربيةأ. 

(. تاريخ علم الجمال. )ترجمة مشيال عاص ي، 2008باير، ريمون. ) [1]

 .وميشال سليمان(. بيروت: دار نلسن

(. جماليات الفن. اإلسكندرية: دار 1998محمد، علي عبد املعطي. ) [2]

 .املعرفة الجامعية

(. التربية 2006الخوالدة، محمود عبدهللا؛ والترتوري، محمد عوض. ) [3]

 .الجمالية: علم نفس الجمال. عمان: دار الشروق

 (. رومييات أبي فراس الحمداني دراسة جمالية.2004عيس ى، فضيلة. ) [4]

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة أبي بكر 

 .بلقايد: الجزائر

(. تأويل الفراغ في الفنون اإلسالمية. عمان: دار 2008محمد، بالسم ) [7]

 .املجدالوي 

اليونانية من منظور شرقي. (. تاريخ الفلسفة 2013النشار، مصطفى ) [8]

 .القاهرة: الدار املصرية اللبنانية

(. الحدس ما بين 2011شهاب، وسام أحمد؛ و هادي، ايفان علي. ) [11]

النظرية والتطبيق في النص املسرحي، مسرحية سوء تفاهم 

 .126 -94(. 2أنموذجا. مجلة مركز بابل. املجلد األول، )

جم الوسيط. مصر: مكتبة الشروق (. املع2004عطية، وآخرون. ) [12]

 .الدولية

 .(. مناهج الفن اإلسالمي. بيروت: دار الشروق1983قطب، محمد. ) [14]

(. الجمالية اإلسالمية في الفن الحديث. 1998البهنس ي، عفيف. ) [15]

 .القاهرة: دار الكتاب العربي

اإلسالمي غزوان، معتز عناد. )د.ت(، الدالالت الفكرية والرمزية للفن  [16]

 .505- 549، 101في التصميم املعاصر. مجلة كلية اآلداب. 

(. األصول الجمالية والفلسفية للفن 2002رفاعي، أنصار محمد. ) [17]

اإلسالمي. رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم علوم التربية الفنية، 

 .كلية التربية الفنية، جامعة حلوان: مصر

(. املنظومة 2014لي شناوة. )شناوة، حسين علي؛ و وادي، ع[18] 

الحدسية في الفن اإلسالمي بين التخيلي واملنطقي. مجلة مركز بابل 

 .318 -305(. 2) 4للدراسات اإلنسانية. مجلد 

(. سيميائية الفن التشكيلي 2016الغامدي، ليلى عبد هللا. )[19] 

السعودي املفاهيمي املعاصر في القرن الحادي والعشرين. مجلة 

 .23 -1، 47التربية الفنية والفنون. بحوث في 

(. تأثير استراتيجيات صنع القرار وتعقد 2016الكيال، مختار أحمد. )[20] 

املهة على سرعة ودقة صنع القرار لدى األفراد الحدسيين وعالقتها 

 .323-281، 26دراسة تجريبية. مجلة كلية التربية.  باملخاطرة:

(. أثر العقيدة اإلسالمية في 1998صادق، محمود؛ وجبران، نعمان. ) [21]

تكوين جماليات الفن اإلسالمي. في سلسلة الدراسات عربية 
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ABSTRACT_ The research aims to discover the aesthetic of intuition in the Islamic art of the 

contemporary Saudi plastic artist. To realize this, the analytical descriptive method was used by 

addressing the aesthetics of intuition in Islamic art and analyzing some of the work of contemporary 

Saudi plastic artists. The research found out several results, such as recognition of the concept of 

aesthetic intuition in Islamic art. And the use of the Saudi contemporary formative artist is the concept 

of aesthetic intuition in Islamic art. At the end of the research the researchers presented several 

suggestions, including the interest and depth in studying the aesthetics of Islamic art. And the 

preparation of lectures and workshops related to Islamic arts and contemporary arts. 
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