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  الملخص

التعرف على بدايات فن النحت إلى  تهدف الدراسة
السعودي من خالل مشاركات النحاتين في المعارض 

بداية  قامتها الرئاسة العامة لرعاية الشبابأالنظامية التي 

 األخير إلى المعرضم 1976من المعرض األول عام 

م، وتساعد الدراسة على التعرف 2002السادس عشر عام 
 من قبل المشاركين على أكثر الموضوعات التي تم تناولها

خالل مشاركاتهم النحتية والتعرف على أكثر الخامات التي 
أو  التجسيم ةمارسوا التشكيل فيها لمنحوتات كامل

  .ت بارزة وغائرةمنحوتا
ع الدراسة المنهج الوصفي من خالل تناول عينة وتتب

ومن خالل الدراسة تم  ،عمل نحتي 109و  افنان 56من 
نتاجهم إتحديد أكثر الموضوعات التي تناولها الفنانين في 

التراث والتراث الشعبي، و ،والتي تمثلت في التجريد يالنحت
نسانية التي الموضوعات اإلوالحروفية، واالسالمي، 

مارسوها على عدد من الخامات كان أكثرها تناوال في عينة 
المعادن، والخزف، والخشب، و ،الدراسة الحجر والرخام

  ).البوليمرات(البولي أستر و

، النحت في المملكة، النحت :الكلمات المفتاحية
تاريخ الفن ، موضوعات الفن السعودي، نون سعوديوفنان

  .السعودي

Abstract 
The aim of the study is to identify the 

beginnings of the Saudi sculpture art through 
the participation of the artists during the 
regular exhibitions held by the General 
Presidency for Youth Welfare. The study 
covers the participation from the first 
exhibition in 1976, until the last "XVI 
exhibition" in 2002. In addition, the study 
helps in identifying the topics most covered 
and the raw materials used most in the 
formation of sculptures whether fully 
embodied or prominent, or recessed. The 
study at hand is a descriptive study. It covers 
a sample of 56 artists and 109 sculptural 
works. The results showed that the topics 
most addressed by the artists in their 
production were abstraction, folklore, Islamic 
heritage, calligraphy, humanitarian themes. 
On the other hand, the most used raw 
materials in the study sample were stone, 
marble, wood, ceramic, metal, and polyester / 
polymers. 

Keywords: Sculpture, sculpture in Saudi 
Arabia, Saudi Artist, Saudi art topics, History 
of Saudi Art. 
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  مقدمة 
عند مقارنتها  حد ماإلى  قليلة في بدايتها كانت ممارسات فن النحت في المملكة العربية السعودية

وكانت البداية على يد عدد من رواد الحركة التشكيلية السعودية كالفنان  ،التصوير التشكيلي بممارسات
لنحتية الجمالية في الساحات ا الذي قام بتنفيذ وتصميم عدد من المجسمات) م1939-1997(محمد السليم 

 .لم تزل موجوده حتى اآلنو. حفر الباطنو الدماموالباحة و المدينة المنورةو والميادين في الرياض والطائف
الحربي، جماليات العالقة بين الحيز المكاني والشكل النحتي البتكار مجسمات تجمع بين االصالة ( أنظر

   .)2009 ،والمعاصرة
 اكثر رواد الفن التشكيلي السعودي الذين نرى لهم عددأمن  -رحمه الله-م الرضوي الفنان عبد الحليو

 45أكثر من عددها من الممارسات النحتية  انرى له عددإذ  ،من األشكال النحتية المنفذة على أرض الواقع
 ،سعودوسبعة في جامعة الملك  ،في المتحف المفتوح في مدينة جدة امنه ثالثة وثالثون ا؛نحتي امجسم

وكان من أوائل مجسماته التي تم تكبيرها  .) (Al-Rusais, 2010, p 222 وآخر في البرازيل ،وأثنان في مدريد
، عبارة عن (Farsi, 1991, p. 34)م 1973أمام وزارة الخارجية بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمي عام 

، تحيط بها أغصان زيتون رمزا للسالم، وعلى )قواواعتصموا بحبل الله جميعا وال تفر(القرآنية  كتابة اآلية
حاطتها بأمواج إضافة رمز السالم بأغصان الزيتون وإمع  ،)ونزعنا ما في صدورهم من غل( الجهة األخرى

أغلب أشكاله النحتية تأثر بالبيئة الطبيعية والثقافية في ، فتأثر بالبيئة الطبيعيةالالبحر والطيور كرمز للصفاء و
الذي يمثل أحد أشكاله النحتية في مدينة ) 1(كما نرى في شكل  ،(Abou Maged, 2016) تهابكل مدلوال

شرائح من خامة  مستخدمايقاعات متنوعة إتكرارات وبالطيور بأسلوب تجريدي الشكل  تناول خالل، وجدة
   .الرخام

 اء عزيز ضياءمن الممارسات النحتية للفنانين التشكيلين الرواد أمثال الفنان ضي اكما نرى عدد
، أرض األصالةوالسالم، و ،حلم األنسانومن األشكال النحتية كبوابة مكة المكرمة،  انرى له عددف ،)م1974(

   .جده، وروماووالرياض،  ،عدد من المواقع في مكة المكرمة هم من خاللها في تجميلوقد سا
  
  
  
  
  
  
  

  

  )Al-Rusais, 2010, p60(.من خامة الرخام بمدينة جدة ،"الطيور"تشكيل نحتي للفنان عبد الحليم الرضوي   :)1(شكل 

ول للفنان عبد الحليم الرضوي مع المعرض األ أبد في السعودية ن التصوير التشكيليأويمكننا القول ب
مع الفنان عبد الله العبد اللطيف الذي درس النحت  قوىأوانتشر بشكل  بقوةالنحت  وظهر ،م1964 عام

عدد من  ةفيه بإقام أوهو العام الذي بد ،)Al-Ruwaidan, 1421H, p14( م1982م عا وعاد ،خارج البالد
 ستاذاألالتي وصفها  الدورات في مجال النحت لمدرسي التربية الفنية بقرية البجادية بالقرب من الدوادمي

ين مثل عدد من الفنان شارك فيها، ونارت طريق فن النحت في المملكةأبمثابه الشمعة التي " :محمد المنيف
عبد العزيز ومحمد العقيلي، و ،محمد الصقيرانوعلي الطخيس، و ،حمد الجندلوأ ،محمد عبد العزيز اليحيا
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ذا كان لمدينة ل .)Al-Munif, 2012, p4" (سعد الجميعيوبراهيم النغيثر، وإعبد الرحمن الطخيس، والحيان، 
  .وانتشار فن النحت السعودي في بداياته الدوادمي فضل كبير في زيادة ممارسات النحت على الحجر والرخام

 ولعل أشهرهم النحات علي الطخيس ،عدد من النحاتين - رحمه الله-تأثر بالنحات عبد الله عبد اللطيف 
وقد بلغ  ،ومعارض الرئاسة العامة لرعاية الشباب ،الذي كان من أكثر النحاتين مشاركة في المعارض النظامية

وشارك في العديد  .بين النحاتين ااألكثر عددوهي  عمال 20أكثر من  الدراسة في عينة ةعدد أعماله المقتنا
وحصل علي عدد من الجوائز على المستوى العالمي  ،من الملتقيات والمعارض داخل وخارج المملكة

في  وانتشاراكثر الفنانين نشاطا أوهو من  ،من الدورات التدريبية في مجال النحت اقام عددأكما  ،والمحلي
  .واستمرت ممارسات الفنانين السعوديين في مجال النحت حتى العصر الحالي .اخل المملكة وخارجهاد

في المشاركات بين جيل الرواد والشباب  اوتباين انرى من خالل المشاركات الفنية في المعارض اختالفو
ؤثرات المختلفة التي وجود عدد من المإلى  ويرجع ذلك ،ساليب التشكيليةمن حيث الخامات المستخدمة واأل

، تلك التي تأثر بها من بعدهم من الفنانين الممارسين للنحت أمثال عبد العزيز الرويضان غيرتأثر بها الرواد 
  .محمد التقفي، وصديق واصل، وحلوة العطويو

نه قد كان الفضل لعدد من الجهات في تشجيع وتطوير ممارسات النحت لدى الفنانين إويمكننا القول 
  :خالل النقاط التاليةمن يجاز أهمها إيمكن و ،ديينالسعو

في ساهم  مما .الدعم الحكومي المتمثل في ابتعاث الفنانين لدراسة الفنون بكافة مجاالتها خارج البالد. 1
 .عبد الله عبد اللطيفوعبد الحليم الرضوى، و ،تطوير مهاراتهم الفنية والتشكيلية كالفنان محمد السليم

ساهمت بدعم ونشر  التي دارات البلديات والجهات المعنية بتجميل المدنإمي المتمثل في الدعم الحكو. 2
نراها في معظم المدن ، فنحن الساحات والحدائق للفنانين السعوديينفي نحت الأشكال النحت الميداني و

 ولعل ،الخبرو الباحةو أبهاو الدوادميو الطائفو جدةو المدينة المنورةومكة المكرمة و الرياضك السعودية
تم تمويله من قبل مخصصات مالية من ، وقد أبرز هذه المشاريعكان من  في مدينة جدة المتحف المفتوح

نشر المجسمات  في المتحف وقد ساهم .الحكومي وبعض التبرعاتوالدولة ومشاركات من القطاع الخاص 
 .أهمية الفن في المجتمع همدراكعن إ، فضال في رفع الذائقة الجمالية للمتلقينو ،وتجميل المدن ،النحتية

تأسيس الجمعيات الثقافية التي تعنى بالفنانين وتشجيعهم واكتشاف المواهب الواعدة وأقامه الدورات . 3
والملتقيات الفنية التي  التيقامة المعارض إو التدريبة والمحاضرات واللقاءات والبرامج التي تعنى بالفنون

ونقصد بها تلك الجهات التي ،والنحت بشكل خاص لفنون التشكيلة بشكل عامكان لها دور كبير في أثراء ا
الدعم المادي من خالل منح  فتوفر ،ساهمت في احتضان الفنانين في المملكة ودعمهم ماديا ومعنويا

أما الدعم المعنوي  ،ودعم تأليف الكتب ،ودعم المشاركات الخارجية للفنانين ماديا ،الجوائز التشجيعية
قامة المعارض الجماعية وتبني المشاركات الخارجية للفناين ودعوتهم إلن خالل دعم الفنانين فكان م

ومن أهم هذه  .المؤتمرات والملتقيات الداخلية والخارجيةأو  لتمثيل المملكة في عدد من المعارض
 وكالة الشؤون الثقافيةعالم متمثلة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة واإل الداعمة كانتالجهات

خاصة باألشكال النحتية واقتناء عدد ال همقامه ملتقياتهم ومعارضإحد كبير النحاتين في إلى  التي دعمت
كما ساهمت بشكل كبير في الحركة  ،كبير من األعمال النحتية ووضعت الجوائز التشجيعية والتقديرية

وتحفيز الفنانين على المشاركات في  ،والدولية الفنية وزيادة مشاركات الفنانين في المحافل المحلية
على المشاركات  القيودوبالرغم من بعض  ).Al-Rusais, 2010, p75(م 1976منذ عام  المعارض النظامية

أننا نرى أنها أحيانا، إال  النحتية للفنانين في المعارض النظامية كتحديد أبعاد العمل على سبيل المثال
بمختلف  لسعودي حيث تتم المشاركة من جميع المناطق من الفنانين والفناناتانعكاس لممارسات النحت ا



 الحربي

358 
 

تخصصين في المجال القتناء األعمال المتميزة ممع وجود معايير محددة ولجان تحكيم من ال ،الخامات
   .منها
الصورة يمكننا القول أن مجال النحت في المملكة العربية السعودية من المجاالت التي لم تتم ممارستها بو

ومورس في بداياته بخصوصية ثقافية مجتمعية حيث تأثر بالعديد  مؤخرا،إال  التي عرفها الفن الغربي الحديث
ومن هنا تظهر لنا مشكلة الدراسة وهي تحديد . ساهمت في تشكيل هويه النحت السعودي التي من المؤثرات

  . م2002عام  م وحتى1976ترة من عام أهم المؤثرات التي ساهمت في تشكيل هوية النحت السعودي في الف
بدايات فن النحت في المملكة العربية السعودية من خالل عينة مختارة  التعرف علىإلى  وتهدف الدراسة
خالل المعارض الحكومية التي خضعت للجان تحكيم من المتخصصين في الفنون  ةمن األعمال المقتنا

هم المؤثرات التي شكلت بدايات ممارسات أتحديد  هدفناول بعض نماذج منها بالوصف بت معالتشكيلية 
والتعرف على الخامات  لفنانين التشكيليين الرواد الذين شكلوا هوية النحت السعودياالنحت من قبل 

  .يات النحت السعودياولية في بدالمستخدمة لتكون الدراسة أحد المراجع األ
ضمن مشاركات الفنانين في المعارض  ويتناول البحث الحالي عينة من أعمال النحت السعودي

م، كجهة حكومية هدفها 1974والمسابقات التي أقامتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب منذ بداية تأسيسها عام 
تنظيم البرامج واألنشطة لتطوير المواهب ونشر الفنون بين الشباب وتشجيع الموهوبين منهم في هذا المجال 

السبعينات  ذحيث نشطت في هذا المجال من ،)Al-Rusais, 2010, p70(للهواة وإقامة المسابقات والمعارض 
 لوزارة الثقافة واإلعالم 2003الميالدية من القرن العشرين حتى انتقال إدارات األنشطة الثقافية عام 

(Ministry of Media, 2016)، اض أعمال النحت بعد ذلك للهيئة العليا لتطوير مدينة الري انتقلت مجموعةف
  .)Rukban, 2016( الدرعية التاريخية منطقةط إلقامته في لتكون نواة لمتحف فن حديث يخَط

 ا نحات 56نتاج إمن  شكال 150من بينها  ، كانعملت الباحثة ضمن مجموعة مكلفة بحصر هذه األعمال
 أعمال 109اسة يحاول البحث دروس .جيال الفنية من الفنانين التشكيليينيمثلون أوائل األ اسعودي افنانو

دخولها ضمن الفنون التطبيقية كالخزف  لعدد من األسباب كان أهمها عمال 41فقط، علما أنه استبِعد 
  .وأشغال المينا

هم أض استعراوضع تصور لشكل النحت السعودي من خالل محورين يتم  البحثوسنحاول من خالل 
كما تتضمن  .ي تم استخدامها في عينة الدراسةأكثر الخامات الت ونتناول في الثاني ،الموضوعات في أولهما

  .لبعض األشكال النحتية في عينة الدراسة اخالل ذلك وصف

  هم الموضوعات التي تم تناولها في ممارسات النحت السعوديأ :المحور األول
عمال التي تم تدوينها من قبل واالطالع على أسماء الموضوعات ومسميات األ من خالل دراسة العينة

ومن خالل الخبرة األكاديمية للباحثة تم تفريغ  ،انين في االستمارات الخاصة بالمشاركات في المعارضالفن
تم ، وأن التجريد هو االتجاه السائد في تناوالت النحاتين السعوديينإلى  تم التوصلف ،وتصنيف الموضوعات

 االذي يمثل رسم) 2(الشكل ونرى في . كاتجاه فني اكما نرى له ظهور ،كموضوع ضمن الموضوعات تناوله
الموضوعات و ،الموضوعات اإلنسانيةو ،التراثو ،التجريد ن وهيوهم الموضوعات التي تناولها النحاتأل ابياني

  ).الحروفيةو ،المستمدة من الفن اإلسالمي
بد من توضيح مفهوم التجريد والكيفية التي تم تناوله في النحت السعودي  وفي ضوء هذه النتيجة ال

تناول باقي الموضوعات من خالل اإلنتاج إلى  باإلضافة ،اول عدد من أشكال النحت التي تحقق فيهاوتن
   .النحتي للفنانين عينة الدراسة
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  .في األشكال النحتية ضمن عينة الدراسة بياني يوضح أكثر الموضوعات تناوالرسم  :)2(شكل 

 ،من الشكل الطبيعي وإعادة عرضة في شكل جديديطلق لفظ التجريد في الفن على استخالص الجوهر 
الوصول لنتائج فنية من خالل العالقات الجمالية  إلىالفن الذي يتخلى عن الشكل الطبيعي ويهدف إلى  ويمتد

عام  جدل بين النقاد والفنانين منذ أوقد نش .اللونو ،الملمسو ،الفراغولعناصر الشكل النحتي مثل الكتلة، 
ومن خالل الدراسة التي  .وظهور أعمال فنية ونحتية ال تتصل بالواقع الطبيعي Galal, 2002, p 64)( م1910

أو  دراك الفرق بين التجريد كاتجاه فني مثل السرياليةإقمنا بها يمكننا القول أن اللبس الحاصل هو في 
   .ن كموضوعووبين التجريد الذى يتناوله الفنان ،التكعيبية
ويتأكد ذلك من خالل االستمارات  ،ن التجريد كموضوع للشكل النحتىوين السعودوتناول النحات قدو

أو  تشكيل في بند اسم أو ،تكوين أو ،تجريد بأنه التي يتم تدوين عدد من المسميات التي تصف فكرة العمل
حيث أن  ؛غالبا ما تم تناوله كموضوع وليس كاتجاه فني فالتجريد في النحت السعودي .عنوان الشكل النحتى

أضعف االتجاهات من النواحي "محمد الرصيص كان من . التجاه التجريدي برؤية عامة كما وصفه دا
ولكن مع تزايد الخبرات العلمية ونمو الخلفيات العلمية . المعرفية والمعالجات الفنية في سنواته األولى

فنية على نحو تصاعدي في في عطاءاته ال وجادا أصبح هذا االتجاه متنوعا ،والثقافية لدى عدد من الفنانين
  .)(Al-Rusais, 2010, 193 "العقدين الماضيين

تمثيل ذوات  للبعد عنن التجريد في النحت السعودي جاء محاولة من عدد من الفنانين أ إلىإضافة 
ونرى أن هذا  ،ع السعودي المحافظ لهاوالتخوف من مدى تقبل المجتم ،تمثيل الواقعي للعناصرالأو  رواحاأل

   .تناولها خالل هذه الدراسةالمجال ل دراسة علمية منفصله ال يتسعإلى  مجال واسع ويحتاج المجال
يتخذه كموضوع من فمن أكثر الفنانين ممارسة للتجريد في أعماله النحتية  ويعد الفنان علي الطخيس

ة من خالل استخدام للقيم الجمالي اوالتي نرى فيها تشكيالت لعالقات بين الكتلة والفراغ واستثمار ،خاللها
كما نراه يتناول التجريد كاتجاه  ،لتحقيق جماليات تعبيرية وتشكيلة في الكتلة النحتية عناصر الشكل النحتي

وأحد تشكيالته النحتية التي اشتهر من خاللها بتقنية ) 3(فني يجرد من خالله عناصره كما نرى في شكل 
ت االتجاه التجريدي حيث جرد جناح الحمامة في شكل مارس النحا لقد. الحذف من خامة الرخام الطبيعي
يقاع لوني إحداث إفي كتلته واستفاد من التباين في لون الرخام في  انافذ االخط الخارجي لها وأحدث فراغ

 .)مام والخلفمن األ(فيما بين الجناحين 
  
  
  
  
  

  
،  ومالكه هو م1993كسو بطبقة كلسية من الرخام الم ،)جناح الحمامة(تشكيل نحتي  ،للنحات على الطخيس: )3( شكل

  .لهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضا
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، ومالكه )بدون تاريخ( ،وتجريد للشكل اإلنساني ،خامة الخشب الملون ،تشكيل نحتي للفنان نبيل النجدي: )4(شكل 

  .هيئة العليا لتطوير مدينة الرياضلا

وتنوعت الموضوعات التي تناولها  ،مارسوا النحت بمهارة من النحاتين الذينالفنان نبيل هاشم النجدي و
في منحوتاته فيما بين االتجاه التجريدي والرمزي مع تناول الحرف العربي في عدد من أعماله في الفترات 

أن الفنان إلى  شارةوتجدر اإل .لشخص احد أشكاله النحتية التي تجسد تجريدأ) 4(ونرى في شكل  ،األخيرة
ومارس  .(Al-Sulaiman, 1433, p188) لتربية الفنية وتأثر بالفنان عبد الحليم الرضوىدرس في معهد ا

النحت في المعارض وامتدت مشاركاته في عدد من الدول العربية واألجنبية ومارس التشكيل النحتي الميداني 
ومما . ن الميادينفي الحدائق العامة وعدد م ، تنتشرفي مدينة ينبع اجمالي امجسم سبعة وثالثينو نرى له 
الفنانين بمحيطهم البيئي وموروثاتهم بسبب تأثر التجريد في النحت السعودي جاء  أنإلى  سبق ننتهي

  .الدينية
 اعدد فنالحظ ،نوعدد من الموضوعات التي تناولها النحاتفي كما أثرت البيئة الطبيعية والثقافية أيضا 

المحيطة  وتجسيد عدد من المورثات الشعبية والبيئةمن الموضوعات كتسجيل للبيئة المحيطة من حولهم 
-1953كما نرى في أعمال رائد النحت السعودي الفنان عبد الله عبد اللطيف  .ها النحاتفي أالتي نش

 )5( ويمثل الشكل ،تناولت عناصر شعبية وتراثية جسدت التراث اإلسالميموضوعات  - رحمه الله-م 1991
من األشكال النحتية التي نفذها الفنان وجسد من و ،ية في عينة البحثهمأمنحوتات ال أكثرصورة ألحد 

أما في الجزء األسفل  ،)قديما للكتابةالمستخدمتان (خاللها الجزيرة العربية يتوسطها شكل الكتاب والريشة 
ت كرمز للعقيدة اإلسالمية التي تقوم عليها التشريعا الكتلة الحجرية علىفجسد شكل المسبحة بنحت بارز 

وائل الفنانين الممارسين اويعتبر الفنان عبد الله عبد اللطيف من  .واألنظمة في المملكة العربية السعودية
ن أال إالخارج في رغم دراسته و. للنحت في موضوعات ذات عالقة وثيقة بالتراث الثقافي واالجتماعي والديني

   .غير ماديةأو  بكل ما تحتويه من عناصر ماديةالرتباط بالبيئة السعودية وجنوحها لعماله اتسمت باألصالة أ
إلى  ، باإلضافةللفنان ونالحظ في الشكل المهارة العالية في التعامل مع الكتلة في ضوء الدراسة األكاديمية

التي وجدها الفنان من حوله في مدينة  )الحجر( الممارسات المتعددة له في التعامل مع الخامات الصلبة
ء عالية في ضو ةومهار ةالنحات في هذا الشكل تقنية الحذف المباشر من الكتلة بدقستخدم او .الدوادمي

على خامة الرخام في الشكل الرئيسي العلوي وخامة  )32×11×24( حجم الشكل النحتي الصغير نسبيا
  .الحجر في الجزء السفلي من المنحوتة التي تمثل قاعدة الشكل األساسي في الكتلة النحتية

  
  

  

  

  

  

لهيئة العليا لتطوير ومالكه ا .)بدون تاريخ( ،منفذ بخامة الحجر والرخام ،للفنان الراحل عبد الله عبد اللطيف :)5(شكل 

  مدينة الرياض
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سالمية بعناصرها حد موروثات البيئة الثقافية السعودية التي تأثرت بالفنون اإلأوالحرف العربي كان من 
عمال التشكيل المجسم والنحت أمن الصور التشكيلية النحتية في  وتناولها النحات بعدد ،وزخارفها المتعددة

كانت الحروفية من ، فن جماليات الخط العربي والقيم الجمالية في كل حرف وواستشعر الفنان .البارز والغائر
لحرف العربي والخط فقد كانت بداية ظهور تناول ا ،كثر الموضوعات تناوال في التصوير التشكيلي والنحتأ

عمال الفنان أفي بعض الحروفية  كما نرى ،العربي في الفن التشكيلي السعودي منذ السبعينيات الميالدية
من  االطخيس الذي نرى له عدد يوعل (Al-Sulaiman, 1433, p50) سعد المسعريوالفنان  محمد السليم

تشكيالت نحتيه خطية قائمة بذاتها في أو  اغائر أو ابارز اما نحتإ وتات التي شكل فيها الحرف العربيالمنح
مجسمة كالفنان نبيل النجدي الذي  ، كما نرى لعدد من النحاتين أيضا التكوينات الحروفية)6(شكل الفراغ

  .استلهم من الحروف وأنواع الخطوط العربية تشكيالت نحتية متعددة

  
لهيئة العليا لتطوير مدينة ، ومالكه ا)بدون تاريخ( ،امالرخمنفذ بخامة علي الطخيس للفنان تشكيل نحتي : )6(شكل 

  الرياض

 ،الخوفو ،األمومةتناولوا فالنحاتين في المملكة  ىنساني علثر عدد من الموضوعات ذات الطابع اإلأكما 
 وكان ،جهم النحتيوإنتا ممارساتهمانعكست على ، فقضايا مرتبطة بالواقعإلى  باإلضافة ،الفقر، والحروبو

قضية فلسطين تأثير في ، وكاحتالل الكويت من الظروف السياسية التي مرت بها بعض الدول العربيةلعدد 
ويتضح ذلك من خالل عينة الدراسة  .تناول النحاتين السعوديين لموضوعات تجسد تلك القضايا وتعبر عنها

 ،مومةاألو ،ريترابط أسوتأمل، والهروب، و ،من المشاعر كالترابط اسميت وجسدت عدد عماالأفنرى 
النهضة و ،حضارتناوالكويت لنا، : من القضايا المعاصرة مثل اجسدت عدد، كما نسانوقوة اإل نوثةاألو

  .الصناعية
  
  

  

  

  

  

  

  

فائز بجائزة الفن التطبيقي األول في  ،من قطع الحديد ومسامير السيارات ،لتشكيل للنحات صديق واص: )7(شكل 

  .هيئة العليا لتطوير مدينة الرياضلالكه اوم .الرئاسة العامة لرعاية الشباب
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 ةنسانيإمشاعر أو  على تعبير الفنان عن حاالت وأوضاع عمال النحات صديق واصل مثاالأونرى في 
فنراه يستخدم الشخوص  .مشكالت اجتماعيةنسانية وإلقضايا  فنرى تشكيله من خامات المعادن والحديد

 ،)7(عماله النحتية التي نراها بوضوح في شكل أت الرمزية في جزاء منها في عدد من الدالالأأو  المجردة
الخالص عبر مساحة أقرب ما تكون أو  التمردأو  يحاول الخروج اشخصيمثل  1)طاراإلنسان واإل(وعمله 

 واستخدم الفنان تقنية التشكيل .عقبات قد تحول بينه وبين الخروج المأمول من خاللهاأو  لنافذة ذات عوائق
   .بين عدد المسطحات والقطع المعدنية المعاد استخدامها من خالل الوصل واللحام ليجمعوالتركيب 

ويقصد به  ،ويعتبر التراث الشعبي من الموضوعات التي تم تناولها بين الفنانين في ممارساتهم النحتية
يختلف في  جدادنا وتجسد من خالل العادات والتقاليد للمجتمع السعودي الذي نراهأالتراث الذي تركه 

فلجنوب المملكة فن شعبي يختلف عن شمالها وكذلك هو الحال فيما بين غربها  ؛ضوء الموقع الجغرافي
ونرى تناول الفن الشعبي في المنحوتات من خالل عناصر ومفردات من العمارة الشعبية  .وشرقها ووسطها

ة والمبخرة التي نراها من أكثر ة كالدّلدوات القديممن األأو  زياء التقليديةاأل ىمن الزخارف علأو  القديمة
عمال في عينة الدراسة جسدت الفن ألمن ا اكما نرى عدد .العناصر الشعبية تناوال بين النحاتين السعوديين

 ،مثل البشت الشعبي في عدد من المسميات التي تمت مالحظتها في االستمارات الخاصة ببيانات األعمال
  .طبولو أبواب قديمة،وشعبيات، ومن وحي التراث، وشعبي، الس لباوالبائعة الريحان والورد، و

  
 .م1999عام  ،منفذ من خامة الخشب ،)بائعة الريحان والورد(أحمد المغلوث بعنوان  تشكيل نحتي للفنان: )8(شكل 

  .هيئة العليا لتطوير مدينة الرياضلومالكه ا

والشعبي في عدد من األشكال النحتية التي ونرى انعكاس البيئة السعودية بموروثها الثقافي اإلسالمي 
ومن أبرزهم الفنان أحمد المغلوث الذي رصد من خاللها بعض  ،عدد من الفنانين السعوديين صممها ونفذها

وتأثر الفنان بمظاهر بيئته  .حساءوالتراث الشعبي في منطقة اإل لشخصيات في الحياه اليوميةطبيعة االمشاهد 
 ،ورصد المتغيرات االجتماعية ،عمالهأمثل الواقع الذي انعكس على عدد كبير من و ،الطبيعية واالجتماعية

 مثاال) 8(ونرى في شكل  .ووثق المظاهر االجتماعية التي اندثرت في ظل التطورات في البيئة االجتماعية
تي تشكيل نح، وهو م1998-1996بين األعوام  نحتية نفذها الفنان مجموعة أحد أعمالوالعمل  ،على ذلك

ورد  ةمامها سلأالجلوس و ةتلبس العباءة في وضعي ةمرأاشكل  في تجريد ،يجسد بائعة الريحان والورد
  .كد هنا على تحقق التجريد كاتجاه فني وليس كموضوع في هذا الشكلنؤوتعرضها للبيع،  وريحان
ثر أللشكل النحتي  كما كان لالرتباط الوثيق بين الشكل النحتي والقاعدة التي كان الرتفاعها ونسبتها 

  .ة باألرض والتراث في رسوخ وقوه وثباتأدراك المتلقي ارتباط المرإكبير في 
من خالل التلوين باأللوان  لهاوقد استخدم تقنية الحذف المباشر لخامة الخشب وقام بمعالجة لونية 

ا يتناسب مع موضوع بم ،الزيتية مع بعض المعالجات على سطح الخامة للحفاظ على قوة اللون وسطح الخامة
   2.وفكرة الشكل النحتي
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 ،fiberglass  الفيبر جالسو ،باستخدام عدد من الخامات كالخشب ،)ظمأ(بعنوان  ،تشكيل للفنان كمال المعلم: )9( شكل

  .لهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضومالك العمل ا .جبسوال ،حديدوال

نين الذين تشكلت لهم رموزهم الفنية الخاصة التي نراها في معظم من أبرز الفنا ويعد الفنان كمال المعلم
 ومن ،النحتأو  عماله الفنية في مجال التصوير التشكيليأعماله سواء أفنرى الخيل دوما في  ،الفني تناجهمإ

وبالرغم من  .الدولي للنحت بالصين في ثالث دورات )سمبيزيوم تشانغشون(أبرز مشاركاته النحتية كانت في 
ننا نالحظ تأثره بعناصر بيئته أإال  ن الفنان كان من ضمن الفنانين الذين ابتعثوا للدراسة في الخارجأ

كتله  ىونرى انعكاس ذلك عل ا،ورشاقة حركته ةبالفروسية وحركة الخيل وانسيابي اوموروثاتها فارتبط كثير
  .النحتية التي اتسمت بالحركة والليونة

هذه الممارسات للفنان كمال المعلم لتشكيل نحتي جمع ولى أدراسة لاضمن عينة ) 9(ونرى في شكل  
فيبر جالس، وال ،جبسوال ،شبكالخمن خالل استخدم عدد من الخامات  ،بين تقنية الجمع والتركيب والقوالب

نراه كرمز فني في الشكل فس حصان أساسي في العمل وهو تجريد لرفي تشكيل يحدد العنصر األ ،الحديدو
س أويالحظ ر ،هو المحور الرئيسي للعمل، وهذا التراث واالهتمام به على فكرته على المحافظةالذي تقوم 
كما  ،نه يستقي من الزخرفة التي تزين المنازل القديمة، والتي اعتلت المجسم تأكيدا على أهميتهاأالحصان وك

ويمثل  .تمسك بالتراثيالحظ كبر حجم قطعة الحديد التي تثبت أجزاء الشكل تأكيدا على االهتمام وال
فجمع الفنان بين الخامات التقليدية والخامات الحديثة  ،استخدام الخامات الحديثة في التشكيل على المعاصرة

  .3في التشكيل النحتي

  الخامات التي تم تناولها في النحت السعودي  :المحور الثاني
يل النحتي تم التعرف على أنواع من خالل دراسة عينة البحث للفنانين السعوديين الممارسين للتشك

المعادن، والخشب، و ،ن على عدد من الخامات التي كان أبرزها الحجر والرخاموالنحت التي مارسها النحات
 ،resinالرزن و ،Polyesterالبولي أستر  مثل Polymers الكيميائيةأو  واللدائن الصناعية ،ceramicsالخزف و
ف وفرز الخامات يتضح لنا أكثر هذه الخامات استخداما في التشكيل ومن خالل تصني .Silicon السيلكونو

  .)10(النحتي السعودي في عينة الدراسة شكل 

  
 .مثل أكثر الخامات استخداما في عينة الدراسةي رسم بياني :)10(شكل 
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كانت بتقنيات الحذف  في عينة الدراسة كما أن معظم أساليب التشكيل النحتي للفنانين السعوديين
ومن نتيجة دراسة وحصر وتصنيف  ،وتقنية التشكيل والتركيب لألشكال النحتية ثالثية األبعاد المباشر للخامة

 احيث يكون الشكل النحتي قائما التشكيل النحتي ثالثي األبعاد أن أغلب الفنانين قد مارسو تضحااألعمال 
 Relief(الممارسات النحتية للنحت البارز  ، وبالمقابل نرى بعض)Free-standing sculpture( الفراغفي بذاته 

sculpture ( كما يتضح من الرسم البياني في شكل)11.(  
ممارسات الفنانين في عينة الدراسة لتقنيات الصب والقوالب التي تستخدم  ةقلإلى شارة كما تجدر اإل

نجاز الشكل إخالل مراحل  وربما يكون من أحد األسباب هو الفترات الزمنية األطول، فيها اللدائن الصناعية
نظرنا نرى أن اإلمكانات العالية للفنانين  ةومن وجه .النحتي بهذه التقنيات والتكلفة المادية األعلى لها

النحت المباشر على الكتل الصلبة وتصور شكل المنحوتة في في القدرة العالية والمهارة  السعوديين المتمثلة
حد أتوفر الخامات الطبيعية كالرخام واألحجار من إلى  باإلضافة ،ةحساس بوجودها داخل الكتل المعتمواإل

   .االتجاه بقوة نحو النحت بتقنيات الحذف من الكتل النحتيةإلى التي أدت  هم األسبابأ

  
رسم بياني يوضح نسبة ممارسات النحت ثالثي األبعاد مقابل ممارسات النحت البارز في مشاركات الفنانين في  :)11(شكل 

  .عارض عينة الدراسةالم

تأثير البيئة  نرى أيضا ،وكما سبق لنا القول بتأثر النحاتين بالبيئة الطبيعية في موضوعات منحوتاتهم
فنالحظ سيادة الخامات الطبيعية كالحجر والرخام للفنان عبد الله عبد  ،الطبيعية على الخامات التي شكلوا بها

دور  إلىجدر اإلشارة تو ،)13-12(شكل ين السعوديين والخشب في ممارسات النحات ،)5(شكل  اللطيف
للطبيعة  فكان ،كثر المشاركات النحتية للنحاتين السعوديينأاحتضان وظهور في مدينة الدوادمي المتمثل 

  .حجار والصخور المتينة التي استخدمت قديما في بناء المنازلالجغرافية دور كبير، حيث اشتهرت بوجود األ
ويظهر لنا تأثره ببيئته  ،مدينة الدوادمي فيالدريبي من أبرز النحاتين الذي ظهروا  ويعد النحات سعود

باإلضافة  ،برز الخامات التي استخدمها في التشكيلأحجار والصخور التي كانت الطبيعية التي تميزت بوفرة األ
نات تجريدية من الموضوعات لعناصر تراثية وتكوي اممارساته في النحت على الخشب، وتناول عدد إلى

داخل وخارج  من الورش والملتقيات اعدد قامأوشارك بعدد من المعارض و .نسانيةإلمشاعر وعالقات 
   .المملكة

ذف على حللنحات سعود الدريبي مارس فيه التشكيل بتقنية ال انحتي تشكيال) 12(ونرى في الشكل 
بعاد على خاللها التشكيل ثالثي األ تناول من .لخصائصها ادراكإتتطلب مهارة ووهي تقنية  ،خامة الخشب

ضمن  ةجزاء محددأاستخدام خامة الرزن وأضافتها في إلى  حداث فراغ داخلي في الكتلة باإلضافةإالخامة و
التشكيل بما يتالءم مع الخامة ويتجانس معها، مع مالحظة تناول الفنان للتجريد هنا كموضوع في تشكيله 

كانت غلبها أفي  ةين التشكيل بالطين إلنتاج قطع نحتية خزفية مشكلاستخدم عدد من الفنانقد و .النحتي
   .بتقنيات التشكيل الخزفي كما نرى في أشكال النحت الخزفي للفنانة لمياء المريشد
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لهيئة العليا ومالكه ا). رزنال(اللدائن الصناعية ومن خامة الخشب  ،تشكيل نحتي للفنان سعود الدريبي: )12(شكل 

  .تطوير مدينة الرياضل

وتميز عدد من النحاتين  ،الرصاصو ،النحاسوكما برزت ضمن عينة الدراسة خامات المعادن كالحديد، 
برز النحاتين السعوديين احد أويعتبر  ،)7(كالفنان صديق واصل شكل  في استخدامها والتشكيل المباشر لها

مع مالحظة  .حت البارزنت بالنحت ثالثي األبعاد والتناولها في عدد من التشكيالو .المتميزين في هذا المجال
في عينة  آنذاك )الشمع المفقود(النحاس المنفذة بتقنيات الصب أو  كالبرونز ندرة تناول خامات المعادن

قل الممارسات النحتية في عينة أوتظهر لنا التشكيالت النحتية التي تستخدم فيها خامات متعددة  .الدراسة
  .)12(والفنان سعود الدريبي شكل  للفنان كمال المعلم )8(في شكل  الدراسة كما نرى

  
هيئة العليا لتطوير لومالكه ا). بدون تاريخ( ،من خامة الخشب ،لفنان عبد العزيز الرويضانتشكيل نحتي ل: )13(شكل 

  .مدينة الرياض

  :المناقشة
األشكال النحتية ضمن عينة  ليها ودراسة العينة ووصف عدد منإمن خالل النتائج التي تم التوصل 

نتاج النحتي للفنانين وممارسات النحت لدى رواد الفن ومن خالل االطالع المستمر على اإل ،الدراسة
بممارسات  أالتشكيلي في المملكة العربية السعودية يمكننا القول أن النحت في المملكة بمفهومه الحديث بد

جهودهم  ونجحتد الذين مارسوا النحت والتصوير التشكيلي فردية وبمجهودات شخصية لبعض الفنانين الروا
بعد ذلك عندما قام عدد من المؤسسات الثقافية التي تعني بالفنون باحتضانها ورعايتها ودعمها وتشجيع 

  .الفنانين على المشاركات
التجريد ومن نتائج المحور األول في الدراسة المتمثل في أهم الموضوعات تناوال في العينة نرى سيادة 

ببيئتهم وكل ما تحمله وا تأثرالذين كموضوع واتجاه فني في ممارسات عدد كبير من النحاتين في المملكة 
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ن في ممارساتهم وأكثر موضوع تناوله النحاتكان ، و%50من مؤثرات وقد كانت نسبة تناول التجريد 
أما الموضوعات  ،%18 سانيةثم الموضوعات اإلن ،%19يليه التراث بنسبة  ،الدراسة ةفي عين ةالنحتي

   %.6تليها الحروفية بنسبة  ،%7 المستمدة من الفنون اإلسالمية فجاءت بنسبة
% 34وفي نتائج المحور الثاني في الدراسة نالحظ استخدام النحاتين للخامة الرخام والحجر بنسبه 

ستخدامات خامة الطين أما الخزف والمعادن فجاءت النسب متقاربة حيث كانت نسبة ا %27والخشب بنسبة 
الصناعية الحديثة  ومثلت الخامات% 14وخامة المعادن بنسبة % 15الخزفي في التشكيل النحتي بنسبة 

وأخيرا جاء استخدام النحاتين للخامات المتعددة في التشكيل النحتي بنسبة % 8قل حيث كانت بنسبة أ انسب
2%.  

في مقابل % 88نحتية ثالثية األبعاد بنسبة  أشكاالكثرها افي ن ييكما شكلت ممارسات النحاتين السعود
وكان من أكثر  .من عينة الدراسة% 12التشكيالت النحتية المنفذة من خالل النحت البارز والغائر التي بلغت 

مما يؤكد على  ،تقنيات التشكيل النحتي ممارسة تقنية الحذف وتقنية التشكيل من خالل التركيب والتجميع
  .ة العالية للنحاتين السعوديينالمهارات النحتي

األخذ باالعتبار وجود عدد من الشروط لمشاركات من بد لنا  ال وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية
ن المشاركة بالمعارض قد تجعل النحات يتجه للمشاركة باألعمال النحتية أكما  الفنانين في المعارض النظامية

ممن ال نجد لهم مشاركات ضمن المعارض  نحاتين السعوديينمع مالحظة وجود عدد من ال. الخفيفة نسبيا
  .ضافتها للعينة الحالية قد تتغير النتائج في ضوئهاإالنظامية والذين قد تكون لهما ممارسات لو تمت 

مصادر موثوقة لإلنتاج النحتي للرجوع أو  عدم وجود معجم ؛وقد مرت الدراسة ببعض الصعوبات منها
ما حتم على الباحثة التواصل المباشر مع النحاتين في عينة الدراسة للحصول على لية واالستفادة منه، مإ

معلومات حول أكثر األشكال إلى  وعلى سبيل المثال لم نستطع التوصل ،معلومات حول األشكال النحتية
رة بعد نه يعرض ألول مأحيث  .النحتية أهمية في عينة الدراسة وهو للفنان عبد الله عبد اللطيف رحمه الله

وائل ممارسي فن ألهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي تمتلك هذه المجموعة النادرة للرواد ومع االتعاون 
جراء هذه الدراسة العلمية حول النحت إوالمتمثل بالسماح لنا ب، النحت في المملكة العربية السعودية

   .السعودي في بداياته

  :لذا توصي الدراسة بالتالي 
ريخ فن النحت السعودي في ضوء عدم وجود قواعد لبيانات األشكال النحتية السعودية وال أة تضرور. 1

  .نتاج النحاتين وتوثقهاإمصادر تجمع 
جراء مزيد من الدراسات لتوثيق اإلنتاج النحتي وممارسات النحاتين خارج المعارض النظامية التي تحدد إ. 2

  .بعض الشروط للمشاركات
  .ات التي رسمت لنا شكل وهوية النحت السعودي منذ بداياته وحتى ما وصل اليه االندراسة المؤثر. 3
  

  :الهوامش
  . م14/12/2016من خالل مكالمة ھاتفیة مع الفنان صدیق واصل یوم . 1

1 Through a phone call with the artist Sidique Wasel on 14/12/2016.  
  . م11/12/2016من خالل التواصل الھاتفي واإللكتروني مع الفنان أحمد المغلوث یوم . 2

2 Through a phone call with the artist Ahmed Al-Maghlouth on 11/12/2016. 
  م17/12/2016تم الحصول على معلومات الشكل النحتي من خالل التواصل مع الفنان كمال المعلم یوم . 3

3 Through a phone call with the artist Kamal Al-Moallem on 17/12/2016 
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