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وشكر  إهداء
 خاص 

 إلى من عّممني االبتسام  والكالم
 إلى من عمّمني معنى الحياة

 .يـــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى أب
  :والدي العزيز

وىذه ثمرة  وغرست فحصدت، عّممَت فأحسنت، وأّدبت فيَذبت،
وىي برىان  ممثمة في ىذه األطروحة، طيبة من ثمار غرسك،

 عظيم عمى عنايتك الحميدة بي .
نّ  فيييات أن أستطيع وفاء  ي ما دمت أشكر ىّمتك واثني عميك،وا 

 .ما عمي نحوك
 ابنتك صفية                                                         



 كلمة شكر 
 

 ونستغفره ونتوب إليو،نحمده  بعد توجيي بامتناني وشكري هلل الواحد الصمد المنعم الكريم،

إلى من نورا دربي وأسعدا قمبي إلى أعز شخصين عمي في ىذا الوجود إلى   أتقدم بشكر  

 والدي الكريمين متعيما اهلل بمزيد من الصحة والعافية .

أدعو  ،مني ما ىو أصحإلى أستاذي المشرف لطروش  الشارف الذي عمّ  وأتوجو بشكر  

وأن يصل إلى أعمى مراتب العمم فيو يستحق ذلك  ،راهلل أن يمتعو بالصحة  أبدا الدى

 فعال.

 إلى جميع زمالئي في التخصص.

لى كل من نصحني فأفادتني نصيحتو .  وا 

 

          
                                                    

 
 

 مناد صفية .    
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وعمى آلو  والصالة والسالم عمى رسولو الصادق األمين بسم اهلل الرحمن الرحيم     
 لى يوم الدين .إوصحبو 
 أما بعد:
 الفرد فييا واأليام أفراح وأتراح، إّن األمم تعرف في ىذه الحياة بأياميا،       

شراقا،، كالجماعات ّن أعمار األمم منيا ما كان كّمو كالصفحات البيضاء نقاء وا  ومنيا  وا 
ذا درسنا بدايات األمم ونياياتيا وىي ضاربة في القدم  ما كان مظمما حالك السواد، وا 

عرف عن أصالتيا وما يبقى منيا ي الطول وجدناىا كبداية ونياية األفراد ،سواء بسواء،و 
وما زلنا  حضارة متقدمة في شتى العموم والفنون،ون لمسمما قد خمف لنا و  ،ومدى تقدميا

وقد أردت أن أجول في عالم ىذه الحضارة واختار منيا فرعا  نغترف منيا حتى يومنا ىذا،
إذ يعتبر أحد أىم المجاالت التي حازت فييا الحضارة  من فروعيا ىو فن التصوير،

 قصد بذلك فن التصوير بعمومو،أال  و حضارات،اإلسالمية مكان السبق بين غيرىا من ال
قصد فن تزويق المخطوطات بالمنمنمات التي تميزت بدقة عناصرىا كما تميزت أبل 

 بألوانيا الزاىية البراقة.
فالفن ىو الحضارة وىو فعالية إبداعية راقية تدل عمى مستوى رقي اإلنسان         

 ،،ىو لغة مرتبطة بروح  ىذه األمة وزمنيةووسائمو في مجتمع معين ضمن حدود مكانية 
والتصوير  ،دين اإلسالمي الذي أثر في تكوينووربط الفن بيوية إسالمية يعني ربطو بال
واختمفت  ،راسخة داخل وجدان الفنان المسمم اإلسالمي نبع في فكر وعقيدة إسالمية

ي احتكوا بيا موضوعاتو تبعا لقدرة المسممين عمى التوافق مع معطيات الحضارات الت
 مّما ساىم في تنوع وثراء ىذا الفن. عايشوىاو  وامتزجوا معيا 

وقد مر التصوير في العصر اإلسالمي بعدة مراحل بدأت باألخذ عن غيره من الفنون 
الفنون األخرى في التي كانت سائدة في البالد التي فتحيا المسممون ،حالو في ذلك كحال 

صبحت لو شخصيتو المميزة والطابع الخاص الذي لكن سرعان ما أ ،العصر اإلسالمي
وقد وصمتنا نماذج لفن التصوير الجداري ترجع لمقرون األولى من العصر  يعرف بو،
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اإلسالمي منيا ما كان ُمَنَفذا بالفسيفساء أو باأللوان المائية واعتبرا ىذان األخيران 
ير في صورىما ولكن يظ مصدرين أساسيين في دراسة فن التصوير في تمك الحقبة،

التأثر الشديد بالفنون التي كانت سائدة في البالد التي فتحيا المسممون،مثل التأثيرات 
يا ال تمثل فنا إسالميا خالصا، اإلغريقية واليمينستية والبيزنطية والساسانية، لذلك فإنّ 

 .حمة من مراحل نشأة الفن اإلسالمييمكن أن نعتبرىا مر و 
فما عثر عميو من صور  اإلسالمي طريقو في العصر العباسي،فن التصوير شّق      

 في مدينة سامراء ُيبرىن عمى وجود أسموب إسالمي جديد في معالجة بعض العناصر
 رغم بعض التأثيرات اليمينستية و الساسانية. ،وخاصة في طريقة رسم طيات الثياب

يا تعتبر ألنّ  ،وطاتي تتعمق بدراسة تصاوير المخطوأىم مراحل التصوير اإلسالم    
ر بو فالطبيعة وما تزخ  ،ا من حياة يومية وأحداث تاريخيةتسجيال لمبيئة العربية وما يسودى
أثار  ن من تنظيم واتزان وتناسب واتساقوما يحممو الكو  ،من مخموقات وظواىر وتكوينات

الواقع الحياتي فقد استقى معظم أعمالو من الكون والطبيعة و   ،ان المسممالكثير في نفسية الفن
حتى في أبسط مجاالتو ومختمف قضاياه، وفي محاولتو  المعيش بكل تفصيالتو وتناقضاتو،

 لفيم أسرار الطبيعة والكون سعى إلى إيجاد حمول جمالية وصياغات تشكيمية لفنو.
وفن التصوير اإلسالمي بتشعبو وكثرة فروعو ىو أحد الفنون التراثية التي تنطوي عمى 

وأىم مدارس تصوير المخطوطات ىي مدرسة بغداد في التصوير  وجمالية وتشكيمة،قيم فنية 
يحي محور الدراسة وسنقوم بدراسة أسموب أحد رواد مدرسة بغداد وىو "اإلسالمي التي ىي 

الذي عكس لنا بصوره لمقامات الحريري صدق تمك الفترة من التاريخ  "محمود الواسطي بن
وتعتبر العناصر التشكيمية في منمنماتو أىم العناصر  ،العباسي وما ميزه من تناقضات

 المميزة لفنو إذ إّنيا حممت طابعا رمزيا لو عّدة معاٍن ودالالت .
وتفتقر ىذه المدرسة في رأي الكثيرين لمقيم الفنية مثل إتباع قواعد المنظور ومراعاة      

أّن لكل عصر قيمو الفنية إال أّنو ينبغي عمينا أن نعرف  قواعد الظل والنور والتسطيح،
حضارة خصائصيا التي تميزىا عن باقي الحضارات وفقا لمبدئيا  التي تميزه، ولكلّ 
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ورغم كل ما قيل حول عدم التزام الفنان المسمم بتمك القواعد إال  األساسي وجوىرىا الخالد،
ونت أّن تمك  القيم أصبحت  في الوقت الحالي انتياكا في حق الصورة ، وليذا فقد عن

 ".األبعاد الفنية لمصورة في الحضارة العربية *مدرسة بغداد أنموذجا*دراستي ىذه بعنوان "
 ا إشكالية البحث فتتمخص في السؤال اآلتي:وأمّ 

القيم الفنية والجمالية استخالص الخصائص التشكيمية و إلى أي مدى يمكن 
لى ما ترمي أبعادىا الفنية باعتبار  ؟لمتصوير اإلسالمي من خالل المنمنمات اإلسالمية وا 

 المنمنمات  أحد  المجاالت الفنية الخصبة؟
 ويتفرع عن السؤال السابق األسئمة التالية: 

 بين مياوىل ىناك اختالف في مفيو  ما المقصود بالصورة في اإلسالم؟-1
 الحضارة العربية والحضارات األخرى؟

ما موقف اإلسالم من الصورة والتصوير ؟وما ىي األسباب التي دعت الفقياء  -2
 أو العمماء لرفضو أو إباحتو؟.

ىل صحيح ما يدعيو الغرب أّن الصورة في الحضارة العربية تفتقر لمقواعد -3
 الفنية؟

ما ىي الخصائص الفنية والجمالية  والتشكيمية التي احتوت عمييا  منمنمات -4
مات الحريري؟وىل عكست ىذه الخصائص سمات التصوير الواسطي في مقا

 اإلسالمي ؟
 ىذا الموضوع ما يأتي : الختيارومن األسباب التي أدت بي 

  كان وال زال موضوع التصوير يشغل أىمية كبيرة في حقل الفنون اإلسالمية
شكالية  التصوير  لم تقتصر  بسبب تعدد الرؤى فيو بين إباحتو و تحريمو، وا 

فأردت تبيين  الفنون اإلسالمية بل حتى عمينا نحن في حياتنا اليومية،عمى 
 الحقيقة في ىذا الموضوع  وذكر  مواقف وأسباب اإلباحة أو التحريم .
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  محاولة تسميط الضوء عمى أحد المجاالت اليامة في التراث اإلسالمي وىو فن
 بغداد.التصوير اإلسالمي من خالل أحد أىم مدارسو وىي مدرسة 

  استخالص السمات التشكيمية والخصائص الفنية والقيم الجمالية لمتصاوير
اإلسالمية )المنمنمات اإلسالمية( من خالل أحد أىم نماذجيا  الشييرة وىي 

 مقامات الحريري ليحي الواسطي . 
: الكشف عن السمات التشكيمية والقيم الجمالية الفنية  الكامنة  وأما اليدف من الدراسة فيو

 لتصوير اإلسالمي  من خالل منمنمات مدرسة بغداد وباألخص  منمنمات الواسطي .في ا
 .فيارسو  ممحقاتو  فصول وخاتمةومدخل وأربعة  إلى مقدمةوعميو قد قسمت بحثي 

وحاولت  مفاىيم أساسيةالبحث تحت عنوان  ألىم مصطمحاتشرحا  المدخلتناولت في     
 التعريف بكل من الصورة وفن التصوير والمنمنمات والحضارة العربية .

 ،نشأة التصوير اإلسالمي وموقف اإلسالم منو"فكان تحت عنوان "  الفصل األولأما 
الصورة في الحضارات  ى، المبحث األول تطرقت فيو إلمباحث ،ةتناولت فيو ثالثو 

ا المبحث الثاني فتطرقت فيو إلى نشأة أمّ  وأىم ما ميزىا في كل حضارة، القديمة،
ا المبحث الثالث فتناولت فيو موقف اإلسالم من فن وأمّ  التصوير اإلسالمي عند العرب ،

وتطرقت إلى موقف القرآن وموقف السنة النبوية ،وكذلك موقف الفقياء وموقف  التصوير،
 العمماء ، وأثر ىذه المواقف عمى فن التصوير .

 خصائص التصوير اإلسالمي ومراحمو عبر العصورفكان بعنوان " نيالفصل الثاوأما 
وتطرقت فيو إلى ثالثة مباحث تناولت في المبحث األول  مفيوم الصورة في  ،اإلسالمية"

المبحث و  يوم الصورة في الحضارة العربية،عميو مف انبنىسالم والفكر الروحي الذي اإل
تحوير وانتقاء لمون سالمي من تجريد و ائص التصوير اإلفيو أىم خص تالثاني فتناول

إلى التصوير اإلسالمي عبر عصوره اإلسالمية  توفي المبحث األخير تطرق وغيرىا،
خاص لمتصوير  لعباسي الذي ظير في نيايتو أسموبفتقفيت آثاره في العصر األموي ثم ا
 اإلسالمي تمثل في فن المنمنمات.
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  "مدرسة بغداد في التصوير اإلسالمي" جاء تحت عنوان الذيالفصل الثالث وفي    
ما يتعمق بفن المنمنمات في مدرسة بغداد  وقسمتو إلى ثالثة  مباحث  بعضعالجت 

وأىم خصائصيا وروادىا  مدرسة بغداد في التصوير اإلسالميتناولت  في المبحث "األول 
ث الثاني وأما المبح كما تطرقت فيو إلى أىم المخطوطات المصورة في ىذه المدرسة، "،

 درست فيو المبحث الثالث في و  الفن"،وان "مقامات الحريري بين األدب و فجاء تحت عن
أىم نسخة من مقامات الحريري  التي زوقيا "يحي بن محمود الواسطي "وقد جاء تحت 

 عنوان "يحي بن محمود الواسطي وتصاوير مقامات الحريري".
الفنية والداللية والقيم التشكيمية  العناصرالفصل الرابع واألخير عنونتو ب"و     

" وقد قسمتو إلى ثالثة مباحث كان المبحث األول بعنوان"الخصائص  الواسطي لمنمنمات
وجاء المبحث الثاني تحت عنوان"العناصر التشكيمية  الفنية والداللية لمنمنمات الواسطي"
آخر مبحث  تناولت "دراسة تحميمية فنية لبعض وفي  والقيم الفنية لمنمنمات الواسطي"،

النتائج التي أىم قدمت في خاتمة البحث و  .النماذج المختارة من منمنمات الواسطي"
 .الموضوع خالل ىذامن توصمت إلييا 

في معالجة ىذا الموضوع كان أىّميا المنيج الوصفي  مناىجقد تداخمت عّدة      
 والمنيج التاريخي . 

 ذكر:أبحث التي غذت أفكار ىذه الرسالة ومن دعائم ال
وكتاب موسوعة التصوير اإلسالمي  كتاب التصوير عند العرب لمدكتور أحمد تيمور باشا،

وكتاب فن الواسطي من خالل مقامات الحريري لممؤلف نفسو،  لمدكتور ثروت عكاشة،
 وكتاب التصوير اإلسالمي في العصور الوسطى لمدكتور حسن الباشا.
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  أساسية:مفاهيم 
  الصورة:تعريف  -1

ومعنى الصورة تعني ىيئة األمر  ر(-و-غة مأخوذة من مادة )صالصورة في المّ 
: "من أسماء اهلل  ر  و  ومن معانييا كما جاء في لسان العرب في باب ص   أو الفعل وصفتو،
فأعطى كل شيء منيا  وىو الذي صّور جميع الموجودات ورّتبيا، ،رالحسنى المصو  

وقال ابن سيدة في لسان  1.صورة خاصة وىيئة مفردة يتميز بيا عمى اختالفيا وكثرتيا"
ا ما جاء في الحديث من قولو :"خمق اهلل آدم عمى العرب:الصورة في الشكل قال: فأمّ 

عمى اهلل تعالى أو تكون راجعة عمى آدم وصّوره اهلل صورة صورتو "فيحتمل أن تعود الياء 
عمى خمق وتميزىا عن بيذا المعنى الديني تكون كممة المصور القدرة 2".حسنة فتصّور

 غيرىا،ومنو كممة الصورة فيي تعنى الخمق والبناء والييئة المميزة لمشيء عما سواه. 
أراد بالصورة الوجو  أما عممت أن الصورة محرمة؟ ": وفي حديث ابن مقرن 

طم عمى الوجو .وتصورت أي توىمت صورتو فتصّور وتحريميا المنع من الضرب والمّ 
وفي ىذا التعريف يظير أّن التحريم يخص صورة المطم عمى  3لي. والتصاوير: التماثيل."

أما فيما يخص التماثيل فمعّميا ىي السبب في نظرة المسممين لمصورة بحسب قول   الوجو،
" ولّعل ىذا المعنى األخير لمصورة ىو الذي أدى إلى تنامي  شاكر عبد الحميداذ األست

    4ىذه النظرة اإلزدرائية لمصورة في الثقافة اإلسالمية والتي ربطتيا بعبادة األوثان."
"الصورة ترد في كالم العرب عمى ظاىرىا  فيا ابن األثير في لسان العرب في قولو:وعرّ 

                                                           

. 25 - 23، د.ت، ص ص  القاىرة لسان العرب، دار المعارف، منظور،ابن    1  
.2523المصدر نفسو ، ص   2  
.2523المصدر نفسو ، ص   3  
. 8،ص 2005الكويت، المعرفة،عالم  –السمبيات و اإليجابيات  –شاكر عبد الحميد، عصر الصورة    4  
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ُيقال صورة الفعل كذا وكذا أي  الشيء وىيئتو وعمى معنى صفتو،وعمى معنى حقيقة 
 وىنا تأتي أيضا بمعنى الصفة والييئة. 1".وصورة األمر كذا وكذا أي صفتو ،ىيئتو

والشيء  ،و ر :" صّوره جعل لو صورة مجسمة وفي المعجم الوجيز في باب ص
 ،ون أو بآلة التصويرالفرج أو الشخص رسمو عمى الورق أو الحائط ونحوىما بالقمم أو

       واستحضر صورتو في ذىنو  الشيء تخيمووالشكل و  تكونت لو صورة، وتصَّور:
رسم صورة األشياء أو األشخاص عمى لوح أو حائط أو نحوىما بالقمم أو  :التصويرو 

وتقريبا  2"الفرجون أو آلة التصوير والصورة الشكل ،والصورة الذىنية الماىية المجردة.
وصورة المسألة أو  ،التمثال المجسمالمعجم الوسيط :"الصورة:الشكل و  نفسيا فيالداللة 

وصورة الشيء ماىيتو المجردة  يقال ىذا األمر عمى ثالث صور، .النوعاألمر صفتيا و 
 3وخيالو في الذىن والعقل."

ٌر كِعن ب  وجاء في قاموس المحيط :"الصورة بالضم الشكل، ج ُصوٌر وِصو 
 4الصورة بمعنى النوع  والصفة."....وتستعمل 

السكون عمى الواو في عرف و "بالضم Formويقول التيانوي في شرح الصورة:
الحكماء وغيرىم معان عّدة:منيا كيفية تحصل في العقل ىي آلة ومرآة لمشاىدة ذي 

الشيء مطمقا سواء في الخارج ويسمى  وبومنيا ما يتميز  وىي الشبو والمثال،، الصور
 ،والصورة ما بو يتميز الشيء في الذىن صورة خارجية أو الذىن ويسمى صورة ذىنية ...

 5فإّن األشياء في الخارج أعيان و في الذىن صور."

                                                           
 . 2523ص  منظور، لسان العرب،ابن     1
 .373ص  ،1989، مصر دار التحرير، مجمع المغة العربية، المعجم الوجيز، 2
.528ص ،2004، مصر مكتبة الشروق الدولية، ،4ط المعجم الوسيط، مجمع المغة العربية،  3  
.76ص  ،1978،الييئة المصرية العامة ، مصر 2قاموس المحيط،ج الفيروز آبادي،  4  
  .1100ص  ،1،1996ط ،مكتبة لبنان ناشرون، لبنان،2موسوعة كشاف اصطالحات الفنون،ج محمد عمى التاىنوي،  5
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 "الصورة التمثال وجمعيا ُصّور مثل ُغرفة ُغر ف، وفي المصباح المنير نجد معنى
وقد تطمق الصورة ويراد بيا  ،فتصّور الذىنو وشكمو في وتصّورت الشيء مثمت صورت

 1"صفتو.الصفة كقوليم صورة األمر كذا أي 
تقريبا فقد اتفق  2وجاء في تاج العروس لمزبيدي "الصورة بالضم الشكل والييئة.

 :رقال المصنف في البصائقد و  معظم المعجمين عمى أّن الصورة تعني الشكل والييئة 
وذلك ضربان : ضرب محسوس  بو اإلنسان ويتميز بيا عن غيره،الصورة ما ينتقش "

والثاني  والف ر س، والحيوانات كصورة اإلنسان، نالعامة بل يدركو اإلنساو يدركو الخاصة 
معقول يدركو الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص بيا اإلنسان من العقل والرواية 

، وقد أشار تعالى إلى الضربين في قولو "وصّوركم فأحسن صوركم" المعاني التي ميز بياو 
"وقولو صمى اهلل عميو وسمم :"إّن اهلل خمق آدم عمى صورتو " أي أراد بيا ما خّص 

وىذا التعريف لمصورة التي تجمع بين  3والبصيرة." سان بو من الييئة المدركة بالبصراإلن
قول غورغي غاتشيف في تعريفو لمصورة فيي يؤكده  اإلدراكيالحسي والمعنوي والعقمي و 

 .4"الكل المتكامل المركب الذي يشمل الجانب الحسي والعقمي والمعرفي  واإلبداعي "
والنوعية تمام حقيقة  الصورة عند الفالسفة ليا معان شتى "جسمية ونوعية،أّما  

مينا أن لتي ليا ىو ما ىو وعالشيء وماىيتو، من أقواليم صورة الشيء ىي ماىيتو ا
 الييولى ىي البدن والصورة ىي الروح ويقول المال صدرا في األسفار عميو: نعطف

وقد  وىي عند أرسطو: " ما قبل المادة،  5"الصورة ما يكون بو الشيء ىو ىو بالفعل."
التمثال  فصورة، عني بيذا التقابل وبنى عميو فمسفتو كّميا وطبقو عمى الطبيعة والمنطق...

                                                           

.134 ، ص1987، لبنان مكتبة لبنان، المنير،المصباح  أحمد بن محمد بن عمي الفيومي المقرئ، 1  
.358ص   ،1973مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ،12تاج العروس،ج الزبيدي، 2  

.359المصدر نفسو ، ص  3  
.11ص  ،1990عالم المعرفة،الكويت، نوفل نيوف، :تر -دراسات في تاريخ الصورة الفنية-نغورغي غاتشيف،الوعي والف 4  

.214ص  لبنان،، دار ومكتبة اليالل ودار جوادات، مصطمحمذاىب فمسفية وقاموس  مغنية،محمد جواد   5  



                                                                                    أساسية مفاهيم                                                              ل:ـــــــدخــــــــــم
 

 
10 

واإللو عنده صورة  ومادتو ىي ما صنع منو، الذي أعطاه المثال إياه، عنده ىي الشكل
وصورتو ىي العالقة بين  ومادة الحكم لفظو أو معناه، والنفس صورة الجسم، بحتة،

 1" .الموضوع و المحمول
بسبب كثرة  إّنو لمن الصعب عمينا أن نضع تعريفا شامال لكل استعماالت الصورة،

المعرفة و والفن  موتوظيف عناصرىا في مختمف مجاالت العمو  التفسيرات الموجودة ليا،
وعمم االجتماع  فالصورة "ىي مصنوع مشترك بين عمم النفس المعرفي،والفمسفة والمنطق،

االجتماعية ،ىي و وعديد من العموم اإلنسانية  النقد األدبي،و وأنثروبولوجيا الثقافة  المعرفي،
 2ن الحس والعقل ."بي العالم المتوسط بين الواقع والفكر،

ي ألكن في كل التعريفات السابقة ما ييمنا في تخصص ىذا البحث الصورة الفنية 
"شكل ألشخاص أو  حمد زكي بدوي:أالصورة في مجال الفنون التشكيمية وىي كما عّرفيا 

 3أشياء أو مناظر موضح عمى الورق أو ما شبيو بالتصوير أو الرسم."
عمى ورق أو قماش أو حائط تكون مجسدة مجسدة خمق فكرة الصورة  تعني

 :الصورةومن  ع أو بعيدة عنو وفق منظور معين،بالخطوط أو باأللوان مطابقة لمواق
 والتصور.التصوير 
 التصوير:فن  -2
فن التصوير إلى الفنون التشكيمية وىو رسم أو تمثيل األشخاص أو ينتمي  

 سابقا.األشياء عمى لوح أو حائط باأللوان وىذا ما ورد ذكره في المعاجم العامة 
 

                                                           
  .227 ، ص1984، 2ط بيروت، مكتبة لبنان، المصطمحات في المغة واألدب،معجم  مجدي وىبة وكامل الميندس،1
.28ص  ، 62مجمة فصول ،ع أم عالم الصور؟، حسن حنفي:عالم األشياء  2  
دار الكتاب  مصر، دار الكتاب المصري، معجم مصطمحات الدراسات اإلنسانية والفنون الجميمة، أحمد زكي بدوي،  3

  .283ص  ،1،1991المبناني، لبنان، ط
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:"ىو فن تصوير األشخاص عن طريق الرسم التصويرعاصم محمد رزق  يعرف
 1 أوتشكيميا عن طريق الخرط بواسطة الكتل واألحجام." باأللوان،

"تخطيط أشكال أو مظاىر األشياء واألشخاص ويمكن أن  وعند أحمد بدوي:
نتاج أثر الضوء والظل."   2تستخدم في ذلك األلوان والبقع والتظميل بالترقين أو الطالء وا 

من خالل التعريفين يظير أّن التصوير يرتكز أساسا عمى عممية استخدام األلوان 
عرف كذلك باعتباره الفن المتكون من التنظيم ويُ . و  بطريقة معينة عمى مستوحسن توظيفيا 

ون عمى سطح ذي بعدين ."وفي تعريف آخر الخاص لألفكار وفقا إلمكانات الخط والمّ 
عرف"عمى أّنو التعبير عن األفكار واالنفعاالت من خالل إبداع بعض الخصائص يُ 

فالتصوير ىو التعبير عن خمجات  3"البعد.الجمالية المحدودة وبواسطة لغة بصرية ثنائية 
النفس وأفكارىا وفق صورة تحمل قيما جمالية من مممس ولون وظل عمى سطح مستو 

   يحمل بعدين فقط طول وعرض.
"التصوير من ناحية األداء ىو فن :فيو  يقول "رزوىناك تعريف جامع "لبرنارد ماي

)قماش تصوير،أو  أو  لوحة ذات إطار،توزيع أصباغ وألوان سائمة عمى سطح مستو 
ورق( من أجل إيجاد اإلحساس باالمتدادات الناتجة عن تكوينات ىذه  جدار،أو

  4العناصر."
"موريس دانيس" عمى قضية السطح المستوي الذي تتم فيو عممية التصوير ويؤكد

أو أي  وحة قبل أن تكون حصان حرب أو امرأة عارية،فيقول:"عمى المرء أن يتذكر أّن المّ 
                                                           

.52،ص 1،2000ط عاصم محمد رزق، مصطمحات العمارة والفنون اإلسالمية ،مكتبة مدبولي،  1  
.114ص  ،راسات اإلنسانية و الفنون الجميلأحمد زكي بدوي، معجم مصطمحات الد  2  
  .257ص  ،2001، الكويت دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، عالم المعرفة، الجمالي: ، التفصيلشاكر عبد الحميد  3
  ،الفن والحضارة"  ير مؤلفاتوشأمن  برنارد مايرز: مؤلف ومحاضر ومحرر أمريكي معروف في عالم الفن" 

(Art and civilization)         
سعد المنصوري ومسعد القاضي، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،  تر: برنارد مايرز، الفنون التشكيمية وكيف نتذوقيا،4

  .149ص  ،دت
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 1ىي أساسا سطح مستوي مغطى بألوان جمعت في نظام معين." القصص،نوع من 
 ىو عممية تنظيم لأللوان بطريقة معينة.إذن فالتصوير 
عمى العناصر األساسية لفن التصوير  م(1893/1968)"ىربرت ريد" تحدثيو 

"فن التصوير يتضمن خمسة عناصر رئيسة الّمون فيقول:  عنصري أىميا  وجوىرىا تال
ون ىو أكثر والمّ  األلوان،كال والفراغ واألضواء والظالل و الخطوط وتكثيف األش ىي إيقاع

 2 العناصر أىمية بل ىو جوىر فن التصوير."
التصوير ىو ما اختص بدراسة  ومن خالل التعريفات السابقة نستنتج أن فنّ       

ُرسم  كل بقعة مسطحة ذات بعدينو وى الموحات الفنية سواء كانت عمى ورق أو جدار،
وُنقش عمييا أنواعا من الخطوط واألشكال بألوان منتظمة تعكس ذوق صاحبيا الجمالي 

 كما تترجم لنا انفعاالتو داخل مجتمعو،، وتحمل في مضمونيا أفكاره وقيمو ورؤاه والفني،
 في فترة زمنية محددة.

ل لوحة فنية تشكيمية أيا كان انتماءىا المدرسي شك ويقول فؤاد يونس أّن" لكلّ 
 مجموعة من العناصر وىي : من ويتكون الشكل ومضمون،
 مساحة فارغة محاطة بإطار عام يحدد شكميا وأبعاده. -
 مجموعة الخطوط المتقاطعة والمتشابكة المرسومة في ىذا الفراغ. -
 مجموعة اإلشكال والتكوينات التي تخمقيا ىذه الخطوط والفراغات. -
 راغ .مجموعة األلوان المفروشة عمى سطح ىذا الف -

                                                           

.150، ص المرجع نفسو  1  
 ،معنى الفن""كتاب من أشير نقاد ومؤرخي الفنون التشكيمية ، ومن أشير كتبو  ىربرت ريد: ناقد وشاعر بريطاني. 
. 258الجمالي: دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، ص ، التفصيلشاكر عبد الحميد  2  
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وحة فيو تمك األفكار والرؤى العواطف التي يسكبيا الفنان عمى أما بالنسبة لمضمون المّ 
 1."الطبيعةو سطح الموحة وىي نتاج لثقافة وعقائده وعاداتو وتقاليده في الحياة والمجتمع 

 وىذا التعريف يؤكد ما ذكرناه سابقا.
حيث يقول برنارد مايرز: التصوير والرسم  في التفريق بيت وقد يختمط  عمينا األمر       

"ويصعب أحيانا التفريق بين التصوير والرسم ألّن كال الفنين يستعمل مواد ممّونة عمى 
 2سطح من لون مختمف، إاّل أّن التصوير عادة يستعمل الفرشاة والّمون السائل."

  ،إذا فالتصوير نستخدم فيو الفرشاة والّمون السائل بعكس الرسم الذي يكون بالقمم فقط 
والفرق الجوىري بين الرسم والتصوير  " " في قولو:شاكر عبد الحميدوىذا ما يثبتو أيضا "
 3.مون"أما التصوير فيتم أسسا بالّ  مع االىتمام بعنصر الظالل، فقط،أّن الرسم يتم بالخط 

 .بيا واىتمام ي ىو تنظيم لأللوانعكس التصوير الذكثيرا  الرسم ال نيتم باأللوانفي ف
  المنمنمات: -3

"نمنم" :"نمنمت الريح التراب خطتو وتركت عميو أثرا شبو  جاء في لسان العرب في
وكتاب منمنم  شبو ما تنمنم الريح دقاق التراب، الكتاب، والنمنمة خطوط متقاربة قصار،

 ا الرقش والزخرفة والتزيين فمعنى النمنمة ىنّ  4ونمنم الشيء رّقشو وزخرفو." قش،:منّ 
 ،فن التصوير الدقيق في صفحة أو بعض صفحة من كتاب مخطوط"والن ْمن مة 

 ،الُمنمنمة التصويرة الدقيقة التي تزين صفحة أو بعض صفحة من كتاب مخطوطو 

                                                           
دراسة تحميمية سيميولوجية لمنمنمات محمد راسم، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر –داللة الصورة الفنية  إيمان عفان، 1

  .22 21، ص2004،2005
تر: سعد منصور  ومسعد القاضي، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة ، برنارد مايرز، الفنون التشكيمية وكيف نتذوقيا، 2

  .149ص دت،
.258يل الجمالي: دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، صشاكر عبد الحميد، التفص  3  

.4551ص  العرب،لسان  منظور،ابن  4  
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رسم دقيق مزخرف يطبع عمى " وعند أحمد  زكي بدوي المنمنمة 1وجمعيا منمنمات."
 .2العاج أو بطاقة وأحيانا عمى أوجو أخرى"

فالمنمنمة تختص بفن التصوير ويقصد بيا تزين صفحات الكتاب أو المخطوط  
 برسومات مزخرفة . 

والوافدة عمى  والمنمنمة "ىي من الفنون التصويرية اإلسالمية العربية اليجينة،
باعتبارىا  جزيرة العربية ومدينة مكة عمى وجو التحديد،الثقافة البصرية العربية في شبو ال

المشابية الشكمية الواقعية لمكائنات الحية اإلنسانية والتشخيص و  ثقافة مقصية لمتصوير
 3والحيوانية العتبارات دينية صرفة."

ولقد اشتيرت الحضارة اإلسالمية بفن المنمنمات في فن التصوير اإلسالمي وىذا 
ولذلك تم تزيينيا بصور  اىتماميم الكبير بتوضيح الكتب العممية واألدبية،يرجع إلى 

و استطاع أن وفي ىذا الفن نكشف عن جماليات الفن اإلسالمي ألنّ  صغيرة توضيحية،
نستطيع استجالء " :وىذا ما يؤكده عفيف بينسي في قولو يربط بين الخط والمغة والصورة،

ن خالال المنمنمات أو الصور اإليضاحية التي جماليات الفن العربي بصورة واضحة م
الفنان في  ذلك أنّ  بقيت من المخطوطات العربية والمحفوظة في المتاحف العالمية،

ممارستو لرسم الصور عمى الورق يبقى أكثر دقة في التعبير عن مفيوم التصوير ،ثم إّن 
ن عناصر التصوير وىكذا يمتحم عنصران ميمان م مينة التصوير ترتبط بمينة الكتابة،

  4العربي ىما الخط  والكتابة ."
ففن تصوير الكتب والمخطوطات يعتبر مجاال ميما وقيما من تراث الفن 

إلى جانب  إذ تزخر الكثير من المخطوطات اإلسالمية بو إذا لم نقل معظميا، ،اإلسالمي
                                                           

.838،ص  2008، 43بيروت، ط  دار المشرق، ،2المنجد في المغة واإلعالم،ج  1  
.228، ص  المرجع نفسو بدوي،أحمد زكي  2  

.95ص  ،2010الجزائر، الميرجان الدولي الثقافي لممنمنمات والزخرفة، وزارة الثقافة ،  3  
. 50، ص 1978الكويت ، عالم المعرفة ، جماليات الفن العربي، عفيف بينسي،  4  
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ة التي تناولتيا ريشة مادتيا العممية واألدبية بالكثير من الموحات الفنية والمنمنمات الرائع
الفنان المسمم بكل مصداقية عن المجتمع الذي صورت فيو مستميميا من عبقريتو الفّذة 

ونتج عن  المتمثمة في قدرة فيمو لمنص األدبي أو العممي ومضمونو التخيمي اإلبداعي،
ىذا كمو  ظيور عّدة مدارس في ىذا الفن كان في مقدمتيا  مدرسة بغداد التي سنتطرق 

 ييا في الفصول الالحقة .إل
  العربية:الحضارة  -4

ر  والحضارة :اإلقامة في الحض"الحضارة في لسان العرب  وكان  ،رمن الفعل ح ض 
اضرة خالف البادية،–األصمعي يقول الحضارة بالفتح  ر والحْضر والح  وىي المدن  والح ض 

والحضر  ،الدياروسميت بذلك ألّن أىميا حضروا األمصار ومساكن  والقرى والريف،
 ىذا ما يخص الجانب المغوي .  1خالف البدو والحاضر خالف البادي "

حكام الصنائع المستعممة في  تفنن فيوالحضارة عند ابن خمدون "إّنما ىي  الترف وا 
وسائر عوائد المنزل  جوىرىا ومذاىبو في المطابخ  والمالبس والمباني والفرش واألبنية،

 2" .وأحوالو
خمدون أّنو لكي تكون ىناك حضارة يجب أن يكون ىناك ممك ولكي وأورد ابن  

"فإذا تغمبت أمة وممكت ما  يكون ىناك  ممك يجب أن يكون استقرار وسكون ودّعة،
 بأيدي أىل الممك قبميا كثر ريشيا وتجاوز خشونة العيش إلى نوافمو ورقتو وزينتو،

ذا تحصموا عمى  وال في كل شيء،ويتبعون ما قبميم في أحواليم فيتنازعون إلى رقة األح وا 
 المالبس،تحصيل ثمرات الممك من المباني و  الممك وآثروا الراحة والسكون رجعوا إلى

فالممك  3المأكل واآلنية."ياه ويتأنقون في أحوال المالبس و فيبنون القصور ويجرون الم
أي االنتقال  والتي ىي في مفيومو عكس البداوة، الراحة ىي أسباب الحضارة،واالستقرار و 

                                                           

.906،907لسان العرب ، ص ، منظورابن  1  
.338،ص 1،2004دمشق ،ط ،دار يعقوب ،1المقدمة،ج ابن خمدون، 2  

.330،331ينظر المصدر نفسو ، ص   3  
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القرى ما ينتج عنو بناء القصور والتأنق ادية إلى االستقرار في األمصار و من سكن الب
فيو يربط مفيوم  اإلنسان في ممبسو ومأكمو وصناعتو ومختمف فنون الحياة عنده،

 الحضارة بالترف الزائد ونعيم الحياة.
التنعيم باإلقامة في التمدن أو التمدين أي "ويطمق العرب عمى لفظة الحضارة 

أي ساكن  Civisمن  أي التمدن،Civitasوىي تطابق الكممة الالتينية القديمة  المدينة،
 ومنيا اشتقت الكممة األوروبية الحديثة الدالة عمى الحضارة مثل الفرنسية : المدينة،

Civilisation   واالنجميزية Civilization".1 
 بين المدنية و الحضارة 

:"مدّنية كممة مشتقة من مّدن المدائن،أي حضرىا وبناىا،  "مدّنية"ريف التعفي جاء 
، وخرج من حالة البداوة ، تخمقوا بأخالق أىل المدن ،وجعموا معناىا ونحتوا منيا فعل تمّدن 

فالمدنية ىنا تعني االبتعاد عن حياة البداوة والريف واالنتقال  2ودخل في حالة الحضارة."
تحسين مستوى العيش من رقي ورفاىية فيي "التقدم العممي  لمعيش في المدينة بغية

أي االىتمام بالجانب  3والتكنولوجي والرفاىية والرقي الذي وصمت إليو المجتمعات."
 المادي الصناعي والتكنولوجي . 

والحضارة ال تقتصر عمى ىذا الجانب المادي فقط بل تشمل أيضا الجانب الروحي 
ممن يجعمونيا كممة  رغم أّن ىناك الكثير ،ي أشمل من المدينةإذن في والديني والعقائدي،

 مرادفة لمعنى المدنية.
 بين الثقافة والحضارة:

جاء في مفيوم الثقافة أّنيا " الكل المركب الذي يحتوي عمى المعرفة والمعتقدات، 
والفن واألخالق، والقانون والعرف والعادات، وكل القدرات التي حصل عمييا اإلنسان 

                                                           

  .10،ص 1996القاىرة ، مكتبة أنجمو المصرية، ،7اإلسالمية في العصور الوسطى،طتاريخ الحضارة  عبد المنعم ماجد،1 
.20، 19ص ، ص 1994، 1دار الفكر المعاصر، لبنان، ط، اإلسالميةشوقي أبو خميل، الحضارة العربية   2  
.20المرجع نفسو، ص  3  
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وفي نفس الكتاب جاء أّن ىناك من عرّف الثقافة عمى أنيا"تنظيم  1ضو في المجتمع."كع
ألنماط السموك واألفكار والمشاعر،"فالثقافة تختص  بالجانب الفكري والروحي والعقائدي 

    لمحضارة، وتطمق عميو .
لكّن الحضارة أعم وأشمل من الثقافة ومن المدنية ىي تشتمل عمييما، حيث 
احتوت في طياتيا عمى الجانب المادي والجانب الروحي، عمى الفكر والصناعة،وىناك 

اإلنسان في كل ما يتصل بمختمف جوانب نشاطو  "ما ينشئوتعريف جامع ليا ىي 
يي قصة اإلنسان في كل ما أنجزه عمى ، مادة وروحا،دينا ودنيا، فاعقال وخمق ونواحيو،

      2وما صّورت بو عالئقو بالكون وما وراءه." اختالف العصور وتقمب األزمان،
عند مالك بن نبي "ما ىي إال نتاج فكرة جوىرية تطبع عمى مجتمع في والحضارة 

الفكري ويبني ىذا المجتمع نظامو  مرحمة ما قبل التحضر الدفعة التي تدخل بو التاريخ،
إّنو يتجذر في محيط ثقافي أصمي يحدد سائر  .طبقا لمنموذج األصمي لحضارتو

وىو يشير في ىذا التعريف  3خصائصو التي تميزه عن الثقافات والحضارات األخرى."
مصطمح الحضارة ىو بداية دخول مجتمع ما مرحمة التاريخ بصفة متحضرة  عمى أنّ 

 بسبب فكرة أساسية.
ا "مجموعة من العالئق بين المجال الحيوي)البيولوجي( حيث والحضارة عنده أيض

فدور األفكار في  4وبين المجال الفكري حيث تولد وتنمو روحيا،" ينشأ ويتقوى ىيكميا،
حضارة ما ال يقتصر عمى مجرد الزينة والزخرفة ...ففي فترة اندماج مجتمع ما في التاريخ 

  5قدرة عمى القيام بوظيفة ميمة."يكون لألفكار دور وظيفي ألّن الحضارة ىي ال

                                                           
        .20ص ،2010، 1كنوز المعرفية، األردن، ط الحضارة العربية اإلسالمية في النظم والعموم والفنون، دار إسحاق رباح، 1
.6، ص 1975اإلسالم والحضارة الغربية، دار الفرقان،  حسين،محمد محمد   2  

.41،ص 2002سوريا، دار الفكر، لبنان، مشكمة األفكار في العالم اإلسالمي ،دار الفكر المعاصر، مالك بن نبي، 3  
.43ص  ،1986، سورية دار الفكر، النيضة، ، شروطمالك بن نبي 4  

.42المرجع السابق، ص ، مالك بن نبي  5  
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 أّن الحضارة في مجموعيا ناتجا لإلنسان والتراب والوقت،" ويرى مالك بن نبي 
وىي في مجموعيا تحتاج إلى مركب ينتج ويمزج بين عناصرىا وىو الفكرة الدينية التي 

الفكرة في نشوء الحضارة عمى ىنا فقد ركز  1."رافقت دائما تركيب الحضارة  خالل التاريخ
 التاريخ.الدينية التي كانت دائما ترافق الحضارات في 

والحضارة في بحثنا ىذا ىي الحضارة العربية أو ما يصطمح عمييا بالحضارة 
ويؤكد عبد المنعم ماجد "ال يعني إطالقا أّن سكان الجزيرة العربية ىم وحدىم  اإلسالمية،

إلى جميع الشعوب واألمم التي تكممت فالمقصود بالمفظين اإلشارة  الذين أسيموا فييا،
بصرف النظر عن  العربية وعاشت في دار اإلسالم في ظل حكم الخالفة اإلسالمية،

   المغاربةييا مع العرب الفرس والمصريون والسوريون و وبذلك يدخل ف الدين،و الجنس 
حضارة فال 2."الصائبةكما يدخل فييا المسممون والنصارى والييود و  ألرمن،وا اإلسبانو 

وىي خالصة لتالقح ىذه  ىي نتاج لتفاعل الشعوب التي دخمت في اإلسالم ةاإلسالمي
الثقافات والحضارات التي كانت قائمة في المناطق التي وصمت إلييا الفتوحات 

  .المثل التي جاء بيا اإلسالمو والنصيارىا في بوتقة المبادئ  والقيم  اإلسالمية،
ففي الحضارة اإلسالمية "عامالن الفكرة اإلسالمية  الفكرة ىي أساس الحضارة، إنّ 

 .3واإلنسان المسمم الذي ىو السند المحسوس ليذه الفكرة " التي ىي أصل اإلطراد نفسو،
أصيمة وتسمى حضارة  إسالميةالنوع األول :حضارة " :والحضارة اإلسالمية نوعان

وعرفيا العالم ألول مرة عن طريق  وكان اإلسالم مصدرىا الوحيد، الخمق واإلبداع،
كم  والنوع الثاني حضارة قام بيا المسممون في األمور التجريبية امتدادا وتحسينا، اإلسالم،

  4وتسمى حضارة البعث و اإلحياء. عرفيا الفكر البشري من قبل،
                                                           

.46ص  شروط النيضة، مالك بن نبي،  1  
.11عبد المنعم ماجد، تاريخ الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى ، ص  2  

.66 ، صالنيضة نبي، شروطمالك بن   3  
.24، 23 ، ص1989، 6، طالمصرية، مصرالنيضة  ، مكتبة1اإلسالمية، جالحضارة  ، موسوعةأحمد شبمي 4  
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الشعوب واألمم من مختمف األجناس  جميعالحضارة ء ىذه انطوت تحت لوا فقد
وعن طريقيا  ،وتألقيا وقدمت العطاء الكثير ليافي بنائيا وازدىارىا  تكالديانات وشار و 

 العظيمة.تكامل النسيج المحكم ليذه األمة اإلسالمية 
في مسمياتيا بين "حضارة عربية" أو "حضارة  ونوالباحث ونالمؤرخ فواختم

إسالمية" أو "حضارة عربية إسالمية" وكل أثبت وجية نظره في سبب التسمية، فالفريق 
وا فييا وفي وألّن العرب حمموا لواءىا وأثر  األول رآىا عربية " لوجود الطابع العربي فييا،

تسمية لوجود فنون وعموم لكن قد اعترض البعض عمى ىذه ال 1نشأتيا تأثيرا واضحا."
أثرت في العرب ، قد ىذه الحضارةفي  وعجموتقاليد أمم غير عربية من ترك وفرس 

وألّن  ومست جوانب حياتيم، والبعض اآلخر اختار إسالمية" لتغمل الروح اإلسالمية فييا،
ولقيت ىذه التسمية أيضا انتقادات كثيرة، فكيف لنا  2"ورسم وجودىا. اإلسالم بعثيا وقّننيا،

أن نسمييا إسالمية وفييا تأثيرات من ديانات مسيحية وحتى مجوسية كالحضارة البيزنطية 
أما آخر فريق فرآىا عربية إسالمية " فقد تعطي ىذه الداللة أوسع  .والفارسية واليندية

العرب المسممين والمسممين من غير  وأكثر شمولية ألّن ىذه التسمية تعطي معنى مشاركة
 3والمتكممين العربية من غير العرب في بناء صرح الحضارة العربية اإلسالمية." العرب،

يمانا، أو  فيذه التسمية تخص كل الشعوب التي كانت تحت لواء اإلسالم، إّما تصديقا وا 
ل الشعوب التي انتساب ووالء، وبذالك تكون ىذه التسمية شاممة لك انتماء ومشاركة أو

 في ىذه الحضارة وكانت تحت حكم اإلسالم. ساىمت

                                                           

.14، ص 2006/2007وربا،و أمحمد عبد العظيم، الحضارة اإلسالمية وتأثيرىا في  أحمد أبو نصر الشامي،  1  
.14المرجع نفسو، ص   2  
.19إسحاق رباح، الحضارة العربية اإلسالمية في النظم والعموم والفنون،    3  
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 نشأة التصوير اإلسالمي وموقف اإلسالم منو .
 الصورة عبر العصور : -1
 :تمييد -*
التطرؽ إلى نشأة التصكير بصفة  اإلسبلمي عميناالتصكير  في نشأةقبؿ الكلكج  

لحضارة قبؿ االسابقة  الحضارات لذم عبرت عنو الصكرة فيا كالمضمكف ،عامة
كسنتعرؼ عمى األىمية الكبيرة التي أكالىا اإلنساف ليذا الفف منذ كجكده عمى  ،اإلسبلمية

أم منذ  بعيد،الزؿ األمنذ  وعف حقيقة مصاحبة الصكرة ل، لذلؾ سنبحث كجو األرض
ففي كؿ مصر مف األمصار أكلى اإلنساف أىمية كبيرة  ،ظيكره عمى سطح األرض

 ،صكرة التي كانت أيقكنة عّبر فييا بداية عف خكفو مف الطبيعة كمحاكلة سيطرتو عمييالم
 .الكشؼ عف أسرار الحياةك اؿ الجم فكصكال في النياية إلى التعبير ع

لقد جّسد اإلنساف الفناف في العصكر المختمفة كفي أماكف العالـ المتفرقة عمى 
 ،االجتماعي كالحضارمك حسب ما أتيح لو مف إمكانيات ما يعكس لنا محيطو المعرفي 

ح يعبر فرا فقد أحس ىذا المخمكؽ  بمكاطف الجماؿ المختمفة في ىذه الطبيعة الشاسعة،
كعند عجزه عف كجكد ،كمف فييا بغية السيطرة عميياكما ي ،عف خكفو مف مختمؼ ظكاىرىا

فبدأ يقدس تمؾ ، ية تسيطر كتتحكـ في زماـ أمكرىاتفسير لظكاىرىا خمف في كجكد آل
الرسـ أمجاد ممككيـ كسير ك كما خمد عف طريؽ فف التصكير  اآللية عف طريؽ الصكرة،

ألىـ الكقائع التي  كافىدا تاريخيا مصكرا بأبيى األلفكانت جميع انجازاتيـ شا ،أبطاليـ
 عاشتيا معظـ الحضارات كالشعكب .

بؿ رّبما فاقتو في  ،فكانت الصكرة الفنية تعمؿ جنبا إلى جنب مع النص المكتكب
 HANS) "كىذا ما أكده "ىانس جافي ،إيضاحا كتصكيرا لخبايا األحداث رالتعبي درجة

Jaffèالثقافة اإلنسانية كىي ال تقؿ إف فف الرسـ لغة ككسيمة اتصاؿ تمتمكيا " ( بقكلو
 1فعالية عف الكممات التي تكّكف المغة المنطكقة ."

                                                           

.30داللة الصكرة الفنية ، ص  إيماف عفاف،  1  
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كصحيح لقد عكس فف التصكير آماؿ كطمكحات الشعكب كاألمـ كما عكس 
يجابا  ،انتكاساتيا كآالميا مف خبلؿ ريشة فناف أحس بكؿ اىتزازات الذبذبة اإلنسانية سمبا كا 

كبخطكط منحنية  ،فراح يعبر عنيا بألكاف باىية براقة ،كتأثر بكاقعيا المتغير المضطرب
الجماؿ كاإلحساس جاتو تعبر عف افأدىش العالـ بصنيع إبداعو ،فكانت نت ،مستقيمة

 التمحيص .ك التفكير  فالدافئ كتبعث ع
 :  الصورة في العصر الحجري 1-1

تزامف الفف مع اإلنساف منذ ظيكره ،كلقد جسد اإلنساف البدائي في صكره مشاىد 
فقد لجأ ، ذا لغرضيف إما لغرض ديني أك سحرمكى ،صيد الحيكانات في الكيكؼ المظممة

 رجؿ الكيكؼ إلى الصكرة مف أجؿ التعبير عف معتقداتو أك أحاسيسو كأفكاره مستخدما في
 .لركمانيذلؾ شأف الفناف المصرم القديـ أك البابمي أك اذلؾ الخطكط األلكاف شأنو في 

إّف اإلنساف البدائي )رجؿ الكيكؼ( لـ يعرؼ مف كسائؿ العيش غير الحجارة 
كالعظاـ التي استعمميا كسبلح يذكد بو عف نفسو أماـ أعدائو الذيف ييددكف كجكده 

الرسـ كعرفو كعبر بو عمى فقد أتقف  ،ال القراءةك و لـ يكف يتقف الكتابة كبما أنّ  ،كحياتو
كاستغؿ الطيف كتعدد أنكاعو   la pierre douceجدراف الكيكؼ مستخدما الحجر الطرم 

كمختمؼ مساحيؽ األشجار األخرل أحيانا ممزكجة بالماء كأحيانا بالدـ  ،لتمكيف رسكماتو
 أك الصمغ.

لمحاكاة لكف ما يشدّ  االنتباه في رسكمات اإلنساف الحجرم في بداياتو األكلى ا
كفي نفس الكقت تعكس  ،الكاقعيةك الدقة ك الكبيرة لمطبيعة، فقد كانت ركعة في اإلتقاف 

رسكـ اإلنساف في ىذا  ت"تميز  فقد كالبدائية التي كانت سائدة في ذلؾ العصر، طةاالبس
                                                           

  األولى  ،ففً المرحلةتقسم عصور ما قبل التارٌخ إلى قسمٌن كبٌرٌن مختلفٌن فً زمن استمرارهما
على هذا العصر الذي ٌمثل القسم  أطلقوقد  عاش اإلنسان من االلتقاط ومن صٌد الحٌوانات والطٌور،

( وٌؤرخ لها  Paléolithiqueاألول من عصور ما قبل التارٌخ اسم العصر الحجري القدٌم ،البالٌولت)

كبٌر إذ غٌر سنة حصل تحول 02222-00222ومنذ حوالً قبل اآلن ،0002222-0022222بٌن سنة 

اإلنسان ،تتابعا طرٌقة استهالكه ،فحل التدجٌن بدل الصٌد ومورست الزراعة عوضا عن االلتقاط وأطلق 
على هذه المرحلة التً تمثل القسم الثانً من العصر الحجري اسم العصر الحجري الحدٌث،النٌولٌت 

(Néolithique) 
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ظيار الحركة كتستطيع أف ترل في األشكاؿ تعبيرات  ،العصر بالبساطة  كالصراحة كا 
األبقار ك الغزالف ك كرسـ المامكث  1،كاضحة عف الحيكاف في أكضاع كحركات مختمفة

 الثيراف. ك 
: مف أىـ الصفات المميزة لمفف القديـ " كقاؿ عفيؼ بينسي حكؿ تمؾ الرسـك

فقد كانت الحيكانات ترسـ  ،فمـ يكف لمبدعة محؿ في أم مجاؿ "le réalisme الكاقعية
الصفة المميزة الثانية ىي التقشؼ  ك بدقة ال يستطيع أف يقدـ نظيرىا الفف البدائي الحديث 

 2فميس مف تفاصيؿ ال فائدة منيا ." ،كالبساطة
لكف ىؿ  ،إذف فقد بدأ اإلنساف صكره بمحاكاة الطبيعة بدرجة متناىية في الدقة

عف ىذا  إسماعيؿالديف  عز ؟كيجيب الدكتكراة عمى جميع صكره غمبت ىذه المحاك
فإف في  ،كفي نفس الكقت أخذ يستقؿ عنيا،دأ اإلنساف عممو بمحاكاة الطبيعة:" بفيقكؿ

فعندما كاف  ،عممية المحاكاة ىذه شيئا سحريا قد مكّف اإلنساف مف السيطرة عمى الطبيعة
كمف ثـ تقع الفريسة في  يقمد حيكانا أك يتخذ شكبل  كشكمو ...فكاف بإمكانو أف يستدرجو

كمنذ ذلؾ الكقت بدأ إنساف ما قبؿ التاريخ إلضفاء أىمية بالغة عمى كؿ أشكاؿ ، يده
 3التماثؿ كالتشابو."

إّف ىذا الفف مّر بعدة مراحؿ تطكرية حسب تطكر ذىنية اإلنساف كمدل إدراكو 
رسكماتو كتفيمو لمظكاىر المحيطة بو ففي العصر الحجرم األكؿ كاف اإلنساف يصكر 

حماية نفسو كزيادة قكتو لترىيب العدك "فيك  بدقة متناىية معتمدا عمى التقميد فقط كمحاكال
ذا نظرنا  ثراء حياتو ...كا  عندما أكجد الفف كاف قد كشؼ لنفسو كسيمة حقيقية لزيادة قكتو كا 

كجدناىا تبعث في نفس الصياد الشعكر باألماف  ،إلى رسـك الحيكاف عمى حكائط الكيكؼ
 4".التفكؽ عمى أنكاع الحيكاف التي يطاردىا ك 

                                                           

. 7ص  ،د ت  ،االعتماد حديث الفنكف ،مطبعة ،حسيف جكرجي ،أحمد شفيؽ زاىر بؾ  1  
.14د ت، ص  الفف الحديث العالمي، سكريا، التاريخ، الفف عبر، عفيؼ البينسي  2  

.17الفف كاإلنساف ، مكتبة غريب ، القاىرة ، د ت ، ص ، عز الديف اسماعيؿ  3  
.17،18المرجع نفسو ، ص   4  
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ة، انتقؿ كبعد أف انتقؿ اإلنساف مف ىذه المرحمة األكلى البدائية إلى مرحمة متقدم
بداعو ،فبدأ  ،الرعيمف الصيد إلى الزراعة ك  كبتغير مستكل معيشتو تغير مستكل تفكيره كا 

بؿ أصبح يختصر ما  يبتعد عف الطبيعة نكعا ما كأصبح ال يكتفي بالتقميد في رسكماتو،
:" لقد ا يعبر عنو أرلكند ىاكزر إذ يقكؿكغدت الصكرة فكرة ما كىذا م ،يشاىده في رمكز

سائدا في حمكؿ العصر الحجرم  ظؿ األسمكب الذم يتصؼ بالنزعة المطابقة لمطبيعة
تربية الماشية فعندئذ فقط استسممت النزعة ك الجديد كانتقاؿ اإلنساف إلى مرحمة الزراعة 

التي كانت مفتكحة لمتجربة بكؿ اتساعيا باالتجاه إلى التصميـ اليندسي  ،المطابقة لمطبيعة
ألشياء كمفيكميا المحدكد النطاؽ ...أصبحت ميمة الفف اآلف ىي أف يحاكؿ بمكغ فكرة ا

يخمؽ رمكزا ال نسخة  فأبدال مف أف يمارس التجربة الفعمية ...،أم  ،كجكىرىا الباطف
 .1مطابقة لممكضكع "

تحدث عف الصكرة كمغة إبداعية انطبلقا مف العصر الحجرم نكعميو يحؽ لنا أف 
ّنما ك الحديث كىذا ما يؤكده أرنكلد ىا  أصبحزر:" فمـ يعد الفف مجرد تمثيؿ لشيء مادم كا 

نّ  كلـ يعد مجرد تذكر، ،تمثيبل لفكرة كبعبارة أخرل فقد حمت  ،ما أصبح استبصاراكا 
كىكذا ، ناف محؿ العناصر الحية البلعقميةالعناصر الفكرية غير الحسية في خياؿ الف

كتضاءؿ الثراء التصكيرم يا ى لغة رمزية  تتخذ شكبل تمثيمإل تحكلت الصكرة بالتدريج
pictorial".2 

  التالية:كيمكف أف نستخمص أىـ مميزات الفف البدائي مف خبلؿ ما سبؽ في النقاط   
 المغارات ما رسـ الصكر عمى جدراف الكيكؼ ك إّف الفناف البدائي عند

تعكيذة فيي كانت بمثابة  أك اتقاء شرىا، المظممة العتقاده أّنو يستطيع السيطرة عمييا،
 فيك يرل فييا منحا لمقكة إزاء الطبيعة أك العدك. سحرية لكقايتو،

                                                           

.24 ص، 1969، 1مصر،ج دار الكتاب العربي،ارنكلد ىاكزر، الفف ك المجتمع عبر التاريخ ،تر فؤاد زكريا،  1  
.25المرجع نفسو، ص   2  
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 فنجدىا تجرم أك تقفز ف مختمؼ أنكاع الحيكانات كحركتياالميارة في التعبير ع ،
زد عمى ذلؾ رسكمات مشاىد الصيد التي تتميز  كحتى أدؽ التفاصيؿ المميزة ليا،

إضافة إلى  لية مف التصكير الكاقعي،فرسكماتو كانت تتميز بدرجة عا بالحركة أيضا،
 بساطتيا ككضكحيا فبل نجد صعكبة في فيميا .

 الحرص عمى تسجيؿ الكاقع بكؿ مصداقية كبحرفية تامة في بداية ىذا العصر.  
  مع ظيكر العصر الحجرم الجديد بدأ ىذا الفناف يستغني تدريجيا عف محاكاة

كمف ىنا بدأ يغمب عمييا الجانب ،عف صكره كاستعاف بالرمكز لمتعبيرالطبيعة 
 التجريدم. 

 : )الفرعونية(الصورة في الفن المصري  1-2
ا فييا مف نقكش كصكر شاىد عمى الحضارة الفرعكنية كفييا م كبرأتعد األىرامات 

كىذا بسبب  ،مارتيا لـ تكف سكل مقابر لممككيالكف رغـ ضخامة ع ا،عمى جدراني
فإّنو يؤكد  إسماعيؿكحسب قكؿ عز الديف  المكت. معتقداتيـ الدينية حكؿ كجكد حياة بعد

" ككؿ مف يذىب  :عمى ركعة كركنؽ تمؾ الرسكمات كالنقكش المكجكدة في مقابر إذ يقكؿ
اليـك إلى ىذه المقابر ال يصدؽ أّف ما بيا مف رسـك كنقكش مضى عمييا أكثر مف أربعة 

كيرجع ىذا إلى أف الفناف  1.كربما غمب عمى كىمو أّف الفناف قد فرغ منيا لتّكه" ،آالؼ سنة
شأنو في  مجيكؿ بقيت محافظة عمى نصاعتيا، استخدـ ألكانا تركيبيا الكيمائيالمصرم 
          فرالتي كظفيا في صكره نجد األزرؽ كاألص كمف األلكاف ،التحنيط فذلؾ شأ

الفناف المصرم لـ يحاكر كيحاكي الطبيعة بؿ استعاف إضافة أّف ، األبيضكاألحمر ك 
المقابر كلكّنيا ير مف الصكر عمى جدراف المعابد ك بالزخرفة كالرمكز في صكره فيكجد" كث

خرفة ألّنيا إّنما ىذه الصكر تعبر عف الز  ،تصكيرا بالمعنى الذم نفيمو اليكـال تعتبر 
         األصفر ف مختمفة كاألزرؽ ك كمطمية بألكا أك محفكرة فيو نقكش بارزة في الحجر

فقد نقش قدماء  كيكجد رسكمات أخرل عمى أكراؽ البردل ممكنة أيضا، ،األبيضك األحمر ك 
                                                           

.35الفف كاإلنساف، ص ،إسماعيؿعز الديف   1  
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الصكر مّما يحيطيـ مف ك المصرييف في الزخرفة نقشا عجيبا كقد استنبطكا األشكاؿ 
  1النباتات." ك الحيكانات  

القديـ لو آثار العقيدة  الدينية لكف ال ينبغي لنا أف نتصكر أف كؿ الفف المصرم 
كحدىا فمف المعمـك أّف العيد  الفرعكني قد قسمو العمماء إلى ثبلثة  عصكر ككؿ عصر 

" فمنذ بداية عصر األسرات أخذ الفف يتجو إلى تصكير اإلنساف  ،تميز بمميزات خاصة
كؼ باسـ في ألكاف نشاطو الجماعي المختمفة ...فيكضح الرسـ المحفكر عمى الحجر المعر 

كعمى جدراف المعابد المختمفة التي شّيدىا  ،حجر" بالمك" نظاـ إيحاء حفبلت التتكيج
كانتصاراتيـ  ،الممكؾ لكحات محفكرة في الصخر كممكنة تحكي أعماؿ ىؤالء الممكؾ

  2كاحتفاالتيـ الدينية."، الحربية
د كبغض النظر عف ىذا ّكمو فقد كاف لمفف المصكر المصرم أسمكبو المتفر  

التصكير ك النحت ك "عاش كؿ مف فف النقش  :ز كيقكؿ ثركت عكاشة في ىذا الشأفالمميك 
كما كاف ثمرة لسمسة طكيمة مف  المكاف الذم يعيش فيو،ك متأثرا بالزماف الذم يظمو 

إلى إبداع في مختمؼ األشكاؿ الطبيعية كتصكير فني  تالمبلحظات كالتجارب التي أد
يتفؽ كقكاعد معينة ثابتة، ككذلؾ حاكؿ كؿ فف مف ىذه الفنكف أف يعرض أف يعرض 
المكضكع في أكضح صكرة كأيسرىا لمجماىير ككاف في ىذا كأنو يعكس صكرة الكاقع في 

الفف المصرم  ىك أف " :ؿجتماعي ....كيستطيع المرء أف يقك مضمكنو االك شكمو المرئي 
الجماؿ المذيف يشتقاف مف ك أم منبع األجساـ  ،أكؿ مف كشؼ لنا عف جكىر الفف

كلّعؿ ىذه الدرجة مف اإلبداع  الّمكف،ك عنصريف أساسييف في لغة التصكير كىما الخط 
  3"التمكيف لـ يسبؽ ليما مثيؿ.ك كىذا الكماؿ في الرسـ  

                                                           

.44ص  ،1930مصر،  الفنكف الجميمة كتاريخ األمـ القديمة ،مطبعة االعتماد، محمكد فؤاد مرابط، 1  
.37الفف كاإلنساف، ص  عز الديف اسماعيؿ، 2  

الميرجاف الكطني لمتراث  -مكجز تاريخي –الفنكف التشكيمية كاإلنساف صالح حسيف زاير، محمد صالح الرصيص، 3
  .11ص ،1992 الرياض، ،الثقافةك 
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فنرل معظـ  ،المكفك الجمع بيف الخط إّف لمفف المصرم إبداعو الخاص المتمثؿ في 
المصكر كظؼ  النباتية كالحيكانية كحتى أفّ ك صكره جمعت بيف الزخارؼ اليندسية 

الحركؼ الييركغرافية في صكره كشكؿ منيا لكحات رائعة فنبلحظ أف ميارة المصرييف 
تستكم في ىذه الزخارؼ كالصكر كقطع  ،مت في "التحكير كاإلعداد الزخرفيالفائقة تج

األثاث كسائر األدكات المنزلية زخرفة كاف أساسيا النباتات النيمية  التي كاف المصريكف 
 عمى الكحدات اليندسية المتنكعة  الزخارؼ المؤسسةك البردل، ك مكلعيف بيا السيما المكتس 

المتنكعة كسعؼ  المنحنية كعمى كثير مف الكحدات األخرلك عمى الخطكط المنكسرة ك 
الطيكر ذات األجنحة المنبسطة تعتبر مف مميزات الزخرفة ك الطيكر كالشمس ك النخؿ 

 1المصرية ".
كالتصكير   dessin"يختمؼ فف الرسـ كيقكؿ عفيؼ بينسي عف ىذا الفف:

Peinture       ... المصرم عف غيره مف ناحية األسمكب كالصيغة كالقكاعد البديعية
نّ األسمكب المصرم يك  ما متاز بالبساطة كالرمز،فميس المقصكد دكما رسـ الشخص  لذاتو كا 

جعؿ  ؤدم إلىما يم أعمالواختبلؼ الحجـ كبياف  كإليو عف طريؽ زخرفة المباس أ اإلشارة
 لـ يمتاز بالكاقعية التي كانت في العصر الحجرم، فيذا الفف  2." كزاىياالمكضكع جميبل

نّ  كزخرفة لمتعبير عف أعمالو مما يضفي عمى الصكرة سحرا ما استخدـ التجريد مف رمكز كا 
 كجماال.

رغـ كثرة تصكير الفف المصرم لحياة الممكؾ ككؿ ما يتصؿ بيـ إال اّنو عني 
بتصكير حياة العامة مف الّناس البسطاء في زراعة األرض كالصيد كالكسائؿ التي  أيضا

فالتصكير في العيد المصرم   كاف يستخدميا كالحمي التي كاف يمبسيا كآالت المكسيقى،
 كاف سجبل تاريخيا فيو كؿ تفاصيؿ الحياة اليكمية ألبناء الشعب ك ممككو بسمة تجريدية .

                                                           

.53حسيف جكرجي، المرجع نفسو، ص  أحمد شفيؽ زاىر بؾ،  1  
. 37ص  الفف عبر التاريخ، عفيؼ البينسي،  2  
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كانعكس النظاـ االجتماعي الطبقي عمى الفف "إذ يككف فيو تقميد فني خاص كاف 
ـ يقضي بأف تتفاكت حجـك األشخاص في الصكرة الكاحدة بيف الكبر كالصغر كفقا لمكانتي

ا كاف مكضعو،أكبر ضكأين  كىذا ما يجعمنا نرل حجـ الممؾ في أم صكرة، االجتماعية،
، حتى عندما يككف متجيا إلى اليميف أك اليسار  كنرل صدره في األماـ دائما، الحجـك

 .1إظيارا لعظمتو."
 2التالية:كلخصت ىبة عمي عبد الفتاح أىـ ما ميز فف التصكير المصرم في النقاط 

 الثبات الذم يتفؽ مع جبلؿ ككقار الممؾ ك يرسـ النقكش الدالة عمى الدكاـ  كاف الفناف
مثؿ تقدـ الساؽ خطكة إلى  لذلؾ يعمد إلى اختيار أكضاع ىادئة ككقكرة كمريحة،

 األماـ.
 العماؿ كالخدـ كالطير كالحيكاف أثناء الفناف المصرم القديـ األطفاؿ ك  عندما يرسـ

 تمثيؿ حركاتيـ العنيفة.انطبلقيـ كلعبيـ نراه كفؽ في 
  كالسياسية.تصكير األشخاص حسب أكضاعيـ كمراتبيـ االجتماعية 
  استبعاد عامؿ السف فرسمت معظـ األشخاص في أحسف أعمارىـ كبمبلمح جميمة

 الشيخكخة.ك كؿ أعراض المرض  ، مستبعداكأجساـ رشيقة
  ة في الخياؿعمى الصكرة المطبكع المميزة، معتمدارسـ األشياء في أخص مظاىرىا، 

 أم أىـ ما يميز الشيء فقط، ال نقؿ الكاقع حرفيا.
  عدـ تقيده بالعبلقة المكانية بيف أجزاء المنظر الكاحد ككاف يعمد في تسجيميا إلى

تنظيميا بحيث يستقؿ كؿ منيا عف غيره،فإذا أراد رسـ صندكؽ بو حمى أك مبلبس 
 رسـ الصندكؽ كبجانبو ما كاف يحكيو بداخمو .

 

                                                           

.38الفف كاإلنساف، ص   عز الديف اسماعيؿ،  1  
 ،2014، الكتب، القاىرة ، عالـ-عناصره كفمسفتو كخصائصو التككينية –التصكير اإلسبلمي ة عمي عبد الفتاح،ينظر ىب2 
 . 13 12 ص ص
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 الصورة في حضارة ما بين النيرين: 1-3

تعاقبت عّدة حضارات في ببلد ما بيف النيريف كانت معاصرة لمحضارة المصرية    
كعمية  سنة قبؿ الميبلد،4000 القديمة ىي السكمرية كالبابمية ثـ األشكرية ككانت قبؿ 

صكر  كيبدك أف الطابع الغالب عمى كانت ىذه الحضارة مزيجا مف عدة ثقافات متنكعة،
كىذا ما يعكس األكضاع السياسية  ىذه الحضارة ىك التعبير عف القكة بمختمؼ أشكاليا،

المتقمبة كعدـ الشعكر باألماف، كما نجده كثيرا في صكرىـ "صيد األسكد في أشكاؿ 
ككاف الغالب عمييا أيضا النقش  1مختمفة كشكميا عند اليجـك كالتألـ مف السياـ ك المكت"

ذات الحشكات  كاستخدـ فنانك ىذه الحضارة "الزخارؼ .مف التصكير عمى الجدراف أكثر
رات المختمفة تسجيؿ كمّما تميزت بو الفنكف في تمؾ الحضا المبف،البارزة مف الطكب ك 

 ".    2أمنيا األحداث الحربية مّما يعكس كضع المنطقة غير المستقرالمشاىد ك 

التي فييا مشاىد دينية كطقكس "كمف أشير التصاكير المكجكدة  تصاكير "مارم" 
كفي قصر تؿ برسيب األشكرم الريفي  تكجد رسـك تمثؿ رسـك  كتقديـ الذبائح، العبادة

كقد طميت ىذه  الصيد كالقتاؿ كصفكؼ الجنكد، :بيية برسـك الدكر الممكية الكبرلش
  3الرسـك باأللكاف ما يزيد مف دقة جماؿ األشكاؿ ."

.في كقد استعممكا األلكاف .."  ممة عندىـ ألكاف فاتحةف المستعكالمبلحظ عمى األلكا
األبيض ...كرسـك كركد مساحات كاسعة المكف األصفر كاألزرؽ الخفيؼ كاألحمر ك 

   4كزىيرات كحيكانات ال تتجاكب غالبا ألكانيا مع  األلكاف الحقيقية ."

                                                           

.53محمكد فؤاد مرابط، الفنكف الجميمة كتاريخ األمـ القديمة ، ص 1  
.52صالح حسيف زاير، المرجع نفسو ، ص محمد صالح الرصيص،   2  

س، باري ،بيركت منشكرات عكيدات، ،-الشرؽ كاليكناف القديمة-العالـتاريح حضارات  أكبكاية،جانيف  اندريو إيماد، 3
 . 197ص ،2،1986ط

.198 197 ص ص  نفسو،المرجع  4  
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كرسـ عمى جكانب األبراج لباب عشتار "صكرة نافرة ثبلثة عشر صفا منضدة 
يتعقباف فييا حيكاف أبيض  تنضد كتتشابؾ فييا ثيراف كتنانيف ذكات رأس الحية المقرف،

.   1."تنينا كثكرا عمى لكحات  دفاعية575أسدا ك120كحيكاف أسكد، كقد رسمكا حكالي 
 الصيد.الحرب ك  الرسمية، مناظركما نجد صكرا تمثؿ مناظر الحفبلت 

الحضارة لـ يستغف ك إلى عصكر التمدف كيمكف القكؿ أف اإلنساف منذ فجر بدائيتو 
 كمعتقده. عقميتو كفكرهعف الرسـ بؿ طكره كما يناسب 

 الصورة في الحضارتين اإلغريقية والرومانية:  1-4

أيف بدأت  فكانت ميد الحضارات الغربية، تعتبر اليكناف منشأ فف الرسـ الغربي،
كبالمقابؿ انعكست ىذه المفاىيـ في الفف مفاىيـ التراجيديا  كالككميديا كالفمسفة كالمنطؽ، 

كما نحتت منحكتات تصكر الجسـ  ،فبنيت القبكر عمى شكؿ مباني كالعمارة اليكنانية،
 البشرم بأدؽ تفاصيمو ككاف النحت الغالب عمى ىذا الفف .

فمف نجد شيئا  لكف إذا أردنا الحديث عف اإلرث اليكناني فيما يخص فف التصكير،
أّف التصكير عند اليكناف كاف  كردكىذا ما يدعك لؤلسؼ فقد ، ك المكحاتيذكر الجداريات أ

كلكف ما اعتمد عميو في دراسة ىذا الفف ىي تمؾ  ،راقيا جدا لكنو لـ يبؽ شيئا منو
ألكاني الفخارية التي احتكت عمى مكاضيع متعددة حكؿ كاالرسكمات التي تزيف المزىريات 

فما تميز بو  ،ك مف الصكر التي نقميا الركمافأ ،صكر الحركب كمظاىر الحياة العامة
كلذلؾ بدا حرا منذ عيد نشأتو ، تحرر مف قيكد العرؼ كعقائد الديفالفف اليكناني ىك "ال

ككاف الفنانكف مكلعيف بالتعبير عف اإلنسانية المميئة بالحياة بعيديف عف مسالؾ البعث 
كما تميزت الرسكمات اإلغريقية في تسجيؿ أحداثيا مفعمة بالحركة الصاخبة  2".الخمكدك 

                                                           

.198الشرؽ كاليكناف القديمة، ص-تاريح حضارات العالـ جانيف أكبكاية، اندريو إيماد،  1  
.57محمكد فؤاد مرابط، الفنكف الجميمة كتاريخ األمـ القديمة ، ص  2  
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في قكلو " كبرز معنى الحركة العنيفة في فسيفساء  (أندريو إيماند)العنيفة كىذا ما أكّده ك 
 1متحؼ نابكلي التي تمثؿ ىجكـ اإلسكندر الصاعؽ عمى داريكس  في معركة إيسكس."

ا صكر كاني الخزفية بأشكاؿ مختمفة كمرسـك عمييفقد برع اليكنانيكف في عمؿ األ 
األلعاب الرياضية، يعني أّننا نرل فييا الحياة تمثؿ الخرافات اليكنانية كالكقائع الحربية ك 

كتعد ىذه األكاني الناطقة لحياة اليكناف  2اليكنانية القديمة تتمثؿ أمامنا بجميع مناظرىا."
 .متاحؼ أكركبا القديمة كثيرة جدا، كىي مكزعة عمى جميع

األكاني ك كال ننسى الحديث عف الزخرفة اليكنانية التي ُزخرفت بيا المعابد كالمباني  
كظؿ الخط فييا أفضؿ كسيمة لمتعبير، فكانت زخارفيـ متنكعة  ،الخزفية بأشكاؿ متنكعة

كمنيا ما ىك مركب مف خطكط منحنية  منيا "ما ىك مركب مف خطكط معتدلة متقابمة،
المكتس ككرؽ األكنتس ك كمنيا ما ىك مركب مف أشكاؿ نباتية مف أزىار الزنبؽ  ،كاألمكاج

قية ىي األحمر كاألزرؽ أما األلكاف األكثر شيكعا في الزخرفة اإلغري 3".كسعؼ النخؿ
 األسكد . كاألصفر ك 

كاستمرت ، ت عمييا كأصبحت ىي الدكلة العظمىاحتمت ركما اليكناف كسيطر 
الثالث بعد الميبلد ،كأىـ ما ميز الفف الركماني ىك الرسـك الجدارية حضارتيا حتى القرف 

لكف الفف الركماني كاف في أغمبيتو استمرارا لمفف اإلغريقي في صكرة مطابقة لو  الجصية،
كيعتقد كثير مف العمماء إلى أّف اشتغاؿ الركماف بالحركب المستمرة لحماية  إلى حد بعيد،

بدال مف اإلبداع  اإلغريقيسببا في استراد  كمحاكاة الفف سمطانيـ كحدكد مممكتيـ كاف 
            كىذا ما يؤكده . يحؽ أف ينسب ليـ شخصيا الخاص بيـ كتقديـ فف جديد

                                                           

.507الشرؽ كاليكناف القديمة، ص-جانيف أكبكاية، تاريح حضارات العالـ اندريو إيماد، 1  
.100محمكد فؤاد مرابط، الفنكف الجميمة كتاريخ األمـ القديمة، ص        2  

.100ينظر المرجع نفسو، ص  3  
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كفي أحسف  ،جرد ناقميف"في مجاؿ الفف الركمانيكف كانكا م :ؿقاحيف  "wetzel"كتزؿ 
 1األحكاؿ تبلميذ نجباء تمقكا أحسف تككيف ."

الركماف اعتنكا بالصكرة كأعطكىا جانبا كبيرا مف اىتماماتيـ أكثر مف اإلغريؽ لكّف 
يـ ألنّ  كما أبدعكا في فف الفسيفساء  لتزييف أسقؼ كجدراف المباني، كأبدعكا في كاقعيتيا،

اىتمكا بصكر الجدارية أكثر مف الصكر األخرل، كتعارض عزيزة سعيد محمكد جميع 
الركماني ما ىك إال نسخة عف الفف اإلغريقي إذ تقكؿ: "... لـ الفف  األقكاؿ التي تقكؿ أفّ 

يكف التجديد الذم أدخمو الركماف قاصدا عمى التصكير الجدارم فقط كلكف شمؿ أيضا 
الزخارؼ البارزة أك ما يعرؼ باسـ الستكك الذم لـ يستخدـ مف قبؿ الركماف إال لعمؿ 

:"...أما أىـ إبداعات الركماف  قائمة فع كتكاصؿ حديثيا2الفكاصؿ بيف أجزاء الجدراف...."
الركماف فقد استخدمكا الزخارؼ البارزة لتنفيذ مكضكعات متكاممة سكاء كانت تصكيرية أك 

فأضفكا المزيد مف خداع النظر عمى المناظر المصكرة ...كما ساىـ الركماف في  ،ىندسية
تطكير فف الفسيفساء ...كاستخدمت لتزييف الجدراف كالسقكؼ بعناصر تصكيرية لـ تكف 

  3مألكفة عند اإلغريؽ ."

"إذ زخرفت األرضية بنكع  الركماني:الفسيفساء في الفنيف اإلغريقي ك  استخدمتقد ك 
كمف أشير صكر الفسيفساء التي كصمتنا في العصر الركماني  ،ساء الحجريةمف الفسيف

كىذه  ؛1831صكرة تمثؿ االسكندر األكبر ممؾ الفرس كشؼ عنيا في مدينة مكمبي سنة 
 4الصكرة كانت منقكلة عف صكرة مائية كانت باالسكندرية.

 التالية:ميز فف التصكير الركماني في النقاط  أىـ ماكيمكف استخبلص 

  بالفسيفساء.غمب عمى تصكيرىـ تزييف جدراف القصكر 
                                                           

.53إيماف عفاف، داللة الصكرة الفنية، ص   1  
  .6، ص 2005جامعة االسكندرية،  صية البارزة في التصكير الركماني،جالتصكير كالزخارؼ ال عزيزة سعيد محمكد، 2
.7المرجع نفسو ، ص   3  

.27القاىرة ،ص حسف باشا، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى، ،دار النيضة العربية، 4  
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  االىتماـ برسـ األشياء عمى درجة أكبر مف الكاقعية المتاحة كىذا مف خبلؿ صكر
 الطبيعة.الشخكص كمناظر 

 . استعماؿ األلكاف المتباينة إلبراز جماؿ الصكرة 
 . االىتماـ بالخطكط اليندسية 
 األساطير كالمكاقع الحربية أك الصكر الشخصية فغمبة الصكر التي كانت تحكي ع.  

ضارات السابقة لمحضارة نشأة الصكرة كمفيكميا في مختمؼ الح تصار عفىذا باخ
طريؽ الرسـ حتى  كعف أىكائو كأحاسيسو عف ،كؿ عبر عف معتقداتو كأفكاره، اإلسبلمية

كف اتصاال بحياة فمـ تستغني عنيا أية حضارة ،لذلؾ كانت أكثر الفن، اإلنساف البدائي
 البشر. 
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 اإلسالمي:نشأة التصوير  -2
فريقية كأكركبا كىذا ك الجزيرة العربية تتكسط قارات العالـ القديـ آسيا  كانت شبو   ا 

ما جعميا كىمزة كصؿ بيف الحضارات األكلى فقد أصبحت تحتؿ مكقعا بيف ىذه 
 ذه الحضارات التي كاف ليا تاريخفييا ىالحضارات التي ازدىرت قبؿ اإلسبلـ كقد أثرت 

إضافة إلى مزاكلة بعض العرب في  ،طكيبل مع فف التصكير نتيجة االحتكاؾ القائـ بينيـ 
 ،يقدسكنيا قبؿ اإلسبلـك األصناـ التي كانكا يعبدكنيا ك المدينة صناعة األمثاؿ ك مكة 

ىذا كمو إضافة إلى تداكؿ المسكككات  ،انعقاد األسكاؽك ككذلؾ خركج القكافؿ التجارية 
 المصكرة بينيـ .

 الموقع الجغرافي لمجزيرة العربية : 2-1
حيث المحيط اليندم  بيف ثبلثة بحار "في جنكب غربي آسيا تقع الجزيرة العربية         

كما يفصميا البحر األحمر مف  ،الخميج الفارسي يفصبلنيا عف اليند كفارسك العميؽ 
لقسـ ا تقع في" ،جغرافية مترامية األطراؼتشكؿ رقعة فيي  1".الغرب عف شمالي إفريقيا

تبمغ ، قة في ىذه القارة في ىذا االتجاهكىي أقصى منط الجنكبي الغربي مف قارة آسيا،
عمماء العرب لـ، كيطمؽ الامساحتيا ثبلثة مبلييف كيمكمتر مربع  كتعد أكبر جزيرة في الع
 إلييا بشكؿ تجاكزم أمراف عمييا اسـ جزيرة العرب تجاكزا، كلعؿ ما دفعيـ إلى النظر

أطرافيا فصاركا فييا في مثؿ ك البحار بيا مف جميع أقطارىا ك :إحاطة األنيار 2"األكؿ
الثاني: أف المنطقة تشبو جزيرة بشرية يتحدث سكانيا المغة العربية ك جزيرة مف جزر البحر 

ا مف ناحية الشماؿ مجمكعة بشرية يتحدث سكانيا بمغات أخرل ما دفع أحدىـ أف كتحدى
يقكؿ ىؤالء العمماء أف يقكؿ "إّف المنطقة تسمى جزيرة العرب ألّف المساف العربي فييا 

ف تفاضؿ  .3شائع كا 

                                                           

.13ص ، 5، طبيركت دار العمـ لممبلييف،، منير البعمبكي :تر ،تاريخ الشعكب اإلسبلمية ارؿ برككمماف،ينظر ك  1  
.11، ص1،2009، طبيركت دار النفاس، تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، محمد سييؿ طقكس،   2  
.12ص  المرجع نفسو،  3  
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كبحر  ،يحيط بيا البحر الحبشي مف الجنكب كيذكر ابف خمدكف" أف جزيرة العرب،
البصرة عمى ك مف الشرؽ كتفضي إلى العراؽ فيما بيف الشاـ بحر فارس ك القمـز مف الغرب 

الجزيرة العربية" إلى خمسة أقساـ كبرل كقسـ العرب قديما   1".خمسمائة ميؿ بينيماك ألؼ 
   2اليمامة أك ما يطمؽ عمييا بالعركض".ك نجد ك  تيامةك الحجاز ك اليمف 

أّنيـ العرب الذيف يمثمكف سكاف الجزيرة العربية " كيبيف كارؿ برككمماف جنس
الجنس الشرقي كىـ ضرب مف جنس البحر المتكسط السائد في شماؿ إفريقية اختمطكا 

كمع العمـ" أّف معظـ أراضي الجزيرة العربية كانت أراضي  3بجنس الشرؽ األدنى."
صحراكية ىذا كاف سببا في عدـ النزكح إلييا بؿ كاف عمى العكس سببا في ىجرة الكثير 

، كلكف جنكب الببلد كاف لشعكب تمتزجا مع الشعكب األجنبيةذلؾ كاف العرب أقؿ امنيا ل
 فازدىرت ىناؾ عدة حضارات الزراعة مف شماليا الصحراكمك أكثر مبلئمة لبلستقرار 

المدف كمف ىذه ك تشيد عمى حضارتيا كبناء السدكد  راقية كال تزاؿ عدة مباني كآثار
ك في شما الجزيرة الغربي مممكة تدمر، كبعدىا  الحضارات نذكر مممكة سبأ في الجنكب

 المدينة .ك كما ال ننسى مكة  4 .الغساسنة كفي شماؿ شرؽ الجزيرة العربية إمارة المناذرة
في لشبو الجزيرة العربية عمى مدل االحتكاؾ القكم يؤكد لنا المكقع  الجغرا 

لسابقة كالساسانية الحضارات ا فنكف التصكير التي كانت سائدة فيب كالمباشر لمعرب
أك االدعاءات التي تقكؿ أف العرب ليس ليـ أم تذكؽ فني  البيزنطية كينفيك كالركمانية 
 كف التصكير .نمعرفة بف
 
 

                                                           

281ص ، 2004، 1ط ، دار يعقكب، دمشؽ،1ج المقدمة، خمدكف،ابف    1  
19ص  ،2009دار أسامة لمنشر، األردف، ،-عصر النبكة-مكسكعة التاريخ اإلسبلمي عبد الحكيـ الكعبي،   2  
.15ينظر كارؿ برككمماف، تاريخ الشعكب اإلسبلمية ، ص   3  
 ،القاىرة ،الدار المصرية المبنانية ،حمد محمكد فرغمي ، التصكير اإلسبلمي ،نشأتو مكقفو اإلسبلـ منو كأصكلوالينظر أبك  4

  .16،17ص ص
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  األوثان:عبادة األصنام و   2-2
سادت في شبو الجزيرة العربية عدة معتقدات دينية كالكثنية كىي عبادة األصناـ   

التقرب إلييا كىذه المعتقدات كانت راسخة في كجداف اإلنساف العربي متغمغمة ك األكثاف ك 
المناة كما ك العزل ك لقد ذكرت أسماء ىذه األصناـ في القرآف الكريـ منيا البلت ك في نفسو 

" أّف  األكثاف  منياك التماثيؿ كاألكثاف كقد كردت عدة تعريفات لؤلصناـ ك ذكرت األنصاب 
كأما"  1."مف خشب أك مف ذىب أك فضة كجاء عمى  صكرة إنساف الصنـ ما كاف  معمكال

كقد قيؿ تعريؼ آخر فيناؾ مف يرل" أّف الّصنـ 2إذا كاف المصنكع مف الحجارة فيك كثف." 
          3ما كاف عمى صكرة خمقة البشر كأما الكثف ماال صكرة لو." صكرة ببل جثة أك

عمييا ذبائحو كقد يككف النصب حجرا  أما" األنصاب فيي أحجار نصبيا الجاىمي كذبح
النحر ك فالنصب متعمؽ بالذبح  4لمعبادة أك منحرا تحكؿ بمركر الزمف إلى صنـ يعبدكنو." 

صنـ أنثى مركة " (ذك الخمصة)كمف األكثاف التي كانت تعبد بمكة نذكر عكس الصنـ،
 5عمييا كييئة التاج ككانت بتبالة بيف مكة كاليمف." بيضاء منقكشة،

ككانت  كىك "مف أعظـ آلية قريش (ىبؿ)بد كمف اآللية األخرل التي كانت تع 
ك"كاف مصنكعا مف خرز العقيؽ عمى صكرة إنساف ككانت يده  6 تستقسـ عنده بالقداح".

 7اليمنى مكسكرة."
ككرد في القرآف الكريـ أسماء  آلية العرب المشيكرة كالتي كانت تسمييا "بنات   

ىف يشفعف إليو فمما بعث ك لعزل ك المناة ككانت تقكؿ أنيف بنات اهلل  اهلل "كىي البلت ك ا

                                                           

.53ص  ،1995، 3ط، مصر دار الكتب المصرية، أحمد زكي باشا،:تح ، األصناـ ابف كمبي،  1  
.71ص ، 2003، القاىرة دار األفاؽ العربية، التصكير عند العرب، أحمد تيمكر باشا،  2  
.245محمد سييؿ طقكس ، تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ،ص   3  
.245ص  ،المرجع نفسو  4  
.34ص  األصناـ، كمبي،ابف   5  
.34المصدر نفسو، ص   6  
.95 94 ص ، ص2005، 2ط ،عبد المقصكد خكجة، جدة أخبار مكة كما جاء فييا مف آثار، األرزقي،  7  
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ىَّٰ تعالى:"  اهلل رسكلو أنزؿ عميو في قكلو َت َوٱلُعزَّ
َة ٩١أََفَرَءيُتُم ٱللََّّٰ  َوَمَنوَّٰ

الَِثَةٱألُخَرىَّٰ   َكُرَولَُه ٱألُنَثىَّٰ  أَلَُكمُ ٠٢ٱلثَّ  تِلَك إِذا قِسَمة  ٠٩ٱلذَّ

ا  أَنَزلَ ٠٠ِضيَزىَّٰ   يُتُموَها  أَنُتم َوَءاَبا ُؤُكم مَّ  إِن ِهَي إَِّلَّ  أَسَما ء َسمَّ

ٍن .
َّٰ
ُ بَِها ِمن ُسلَط

"ٱَّللَّ
" اآللية كانت تعرؼ في الطائؼ ب"الرّبة"  فيقصد بيا (البلت)ا أمّ  1

العزة فمـ ك "أم الكمية القدرة  (الُعزل)ك  2كانت صخرة مربعة."ك  أم السيدة أك "أـ اآللية
تكف إال شكؿ آخر لآللة الثانية البلت ككانكا يعبدكنيا في صكرة  الكككب السماكم الزىرة 

إلية القضاء كالقدر ككانت معركفة في مكة كشاعت بيف "فيي  (المناة)كأّما  3"فينكس."
 4"قبائؿ ىذيؿ المجاكرة .

لحي عمر بف كقّدس العرب آلية أخرل غير ىذه الثبلثة المشيكرة كالتي أدخميا 
كقد كرد ذكر ىذه األصناـ  (ككد)، (يغكث)، (يعكؽ)، ر(نس) إلى شبو الجزيرة العربية كىي

بِّ إِنَّهُۡم َعَصۡىنِي َوٱتَّبَعُىْا َمن "" في القرآف الكريـ في صكرة  سيدنا نكح : لَّۡم  قَاَل نُىٞح رَّ

ََّل تََذُرنَّ َءالَِهتَُكۡم َوََّل  َوقَالُىاْ  ١١َوَمَكُزوْا َمۡكٗزا ُكبَّاٗرا  ١٢َمالُهُۥ َوَولَُدهُۥٓ إَِّلَّ َخَساٗرا  يَِزۡدهُ 

ا َوََّل ُسَىاٗعا َوََّل يَغُىَث َويَعُىقَ    5" ١٢َونَۡسٗزا  تََذُرنَّ َوّدٗ
"يعكؽ كاف عمى صكرة ك  6"كاإللو نسر "كاف صنما مف الحجارة في صكرة نسر.

أسد أما كد فكاف عمى صكرة رجؿ قد دبر عميو ا "يغكث كاف في صكرة كأمّ  7"فرس تاريخ.
عميو حميتاف متزر بحمة كقد تقمد سيفا كتّنكب قكسا كىك يمثؿ إلو الحرب في الجاىمية 

                                                           

. 20-19اآلية  النجـ،سكرة   1  
.16ص  األصناـ، الكمبي،ابف   2  
.26تاريخ الشعكب اإلسبلمية، ص  ، كارؿ برككمماف  3  
.26األصناـ ، ص  كمبي،ابف   4  
.23-21سكرة نكح اآلية /  5  
.18نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو ، ص  أبك محمد محمكد الفرغمي ، التصكير اإلسبلمي،  6  
.251محمد سييؿ طقكس ،تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ، ص   7  
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كمف األصناـ األخرل نذكر سعد كذك الكفميف كاألقيصر  1".كصكاع صنـ عمى ىيئة امرأة
 كالَفْمس كذك الشرل كسعير كنيـ  كشمس .

ا عدة تصاكير منيا صكرة السيدة مريـ كابنيا عيسى كعند فتح مكة كجدت فيي    
سماعيؿ عمييما السبلـ  :و قاؿفعف أسامة بف زيد أنّ  ،عمييما السبلـ كصكرة النبي إبراىيـ كا 

فأمرني أف آتيو بدلك   ،" دخمت مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الكعبة فرأل فييا صكرا
كذكر لنا األرزقي في كتابو أخبار مكة  2فجعؿ يبؿ الثكب كيضرب بو الصكر."، مف الماء

"أّف الكعبة حيف أعيد بناؤىا زكقت دعائميا كسقفيا كجدرانيا مف الداخؿ بصكر تمثؿ 
  3الشجر منيا صكرة السيدة مريـ كفي حجرىا السيد المسيح."ك المبلئكة ك بعض األنبياء 

بقيتا حتى رآىما  "كركل عف ابف عائذ في المغازم أّف صكرتي عيسى كأمو عمييما السبلـ
مف أسمـ مف نصارل غساف ،فقاؿ: إّنكما لِبِببلد غريبة ،فمما ىدـ ابف زبير البيت ذىبتا فمـ 

كلما جاء الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عندما فتح مكة أمر بمحكىا  4يبؽ ليما أثر."
زالتيا جميعا."  5كا 

آللية التي كانكا العرب عرفكا الصكر متمثمة في تماثيؿ ا كمنو يمكف استنتاج أفّ  
كما عرفكا  يقدسكنيا كيعبدكنيا في صكر كأشكاؿ مختمفة في صكرة آدمييف أك حيكانات،

 يؤكد أنيـ الصكر الجدارية مف خبلؿ تزييف جدراف الكعبة مف الداخؿ بصكر األنبياء كىذا 
مارسكه في الجاىمية كينفي ادعاءات بعض المستشرقيف الذيف نفكا ك عرفكا فف التصكير 

كما ثبت ذلؾ "ما كصؿ مف أسماء لبعض مف اشتغؿ بصناعة األصناـ  العرب ذلؾ،عف 
 .6كبيعيا قبؿ اإلسبلـ مف العرب مثؿ )أبك تجزأة (."

                                                           

.250تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، ص  محمد سييؿ طقكس،  1  
.5ير عند العرب، ص أحمد تيمكر باشا، التصك   2  
.19نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو ، ص  محمكد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي، الحمد أبك  3  
.6أحمد تيمكر باشا، التصكير عند العرب ، ص   4  
.17ص ،1966القاىرة،  دار النيضة العربية، باشا، فنكف التصكير اإلسبلمي في مصر،الحسف   5  
.15 ،14المرجع نفسو ، ص ص   6  
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 القوافل التجارية و األسواق :  2-3
نيا كانت ىمزة ألة المكرمة مف أىـ المراكز التجارية في الجزيرة العربية تعتبر مكّ   

 ،منطقة لعبكر السمع كممر التجارة تمر مف خبلليا ألنيا جميع ك كصؿ بيف المدف األخرل 
الصيؼ في سكرة قريش " فكانت رحمة الشتاء  ك لنا القرآف الكريـ رحمتي الشتاء كقد بيف

ككانت رحمة الصيؼ إلى الشاـ أرض اليبلؿ  ،إلى اليمف السعيد حيث سادت حضارة سبأ
                       1لبيزنطية."الخصيب حيث ازدىرت ىناؾ الفنكف الركمانية ك ا

كلـ تكف بمعزؿ  ،ات السابقةتكاصمت مكة مف خبلؿ ىاتيف الرحمتيف  مع الحضار  
 ،التقارب لمتجارة فقط ككسب الماؿك كلـ يكف ىذا التكاصؿ  عنيا بؿ كاف ىناؾ تقارب بينيـ

بؿ ساىـ أيضا في نشر الثقافة بمختؼ فركعيا حيث كانت سببا في نقؿ التحؼ الفنية 
اآلثار كالتعرؼ عمى عادات القـك كطبائعيـ مما أنتج خط تكاصؿ فكرم بيف ىذه األمـ ك 

  .عمى الماؿ الكفيرعف طريقيا حصكؿ كاإلطبلع عمى فنكنيا كاقتناء منتجاتيا بغية ال
بقرب الكعبة "لتصؿ الحياة العربية إلى أكج نشاطيا   ككانت معظـ األسكاؽ تقاـ  

الشراء ككذلؾ شتى األمكر التي تتعمؽ بالنظـ القبمية ك في تمؾ األسكاؽ في أمكر البيع 
كأشير سكؽ كاف في مكة ىك سكؽ عكاظ أيف  2سياسية كانت أـ اجتماعية كاقتصادية."

قديما  يـسمب أك باإليجاب، فشعرىـ بال ينتقدكاف الشعراء يقكلكف الشعر كيتباىكف بو 
، كقد ـالمساف الحامي عف قبيمتي إذ يعتبركف، يحتمكف مكانة مرمكقة بيف القبائؿكانكا 

ه الصحراء ك تعددت أغراض الشعر بيف كصؼ كفخر كىجاء كغزؿ، كأكثر ما كصف
كالحيكانات فقد كاف الشاعر" يعمد إلى إمتاع سامعيو بأبيات في كصؼ الصحراء 

 3النمكذجية كالجمؿ الذم اتصمت حياتيـ بو اتصاال كثيقا."حيكاناتيا ك 

                                                           

.19نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو، ص  د محمد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي،الحمأبك   1  
.20 ،19، ص ص المرجع نفسو  2  

.30 ،29كارؿ برككمماف، تاريخ الشعكب العربية ، ص  ص   3  
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امتمؾ عرب شبو الجزيرة العربية حسا فنيا كذكقا راقيا في الكصؼ كاستمذاذ   
كىذا ما زاد مف احتكاكيـ المباشر بفنكف الحضارات السائدة في شماؿ  ،تذكقوك الشعر 

قامة كقد كاف ذلؾ عف طريؽ االنتقاؿ بينيـ  ب كجنكب مدينة مكة، سبب القكافؿ التجارية كا 
 ـ.األسكاؽ ما أسيـ في تقكية التكاصؿ بينيـ ،كالتعرؼ عمى تراثيـ كفنكنيـ كحرفي

 تناول النقود المصورة  2-4
 عرؼ اإلنساف العربي النقكد كتعامؿ بيا قبؿ اإلسبلـ ككانت ىذه النقكد مصكرة،

 تحمميا في معظميا  صكرلصكر التي كما اصطمح عمى تسميتيا بالمسكككات ككانت ا
براطكريتيف "فقد كاف لمكقع الجزيرة العربية الكسط بيف اإلم ،ممكؾ بيزنطييف أك ساسانييف

ا كانت أسكاؽ مكة مف كلمّ  1".الماليك  أثر كبير في النشاط التجارم الساسانية كالبيزنطية
قداسة ىذه أعظـ األسكاؽ إضافة إلى كجكدىا قرب الكعبة الشريفة فإنيـ استفادكا مف 

كالعرب لـ "  :النقدية كما قاؿ احمد صالح العاليكزادكا في معامبلتيـ التجارية ك  المدينة
تكف لدييـ عممة خاصة يتداكلكف بيا  بؿ تداكلكا بالدنانير الذىبية البيزنطية  كالدينار 

و ينقش عميو اسـ الممؾ البيزنطي "كىك كحدة مف كحدات السكة الذىبية ...كالمعركؼ أنّ 
كعرؼ العرب ىذه المسكككة الذىبية البيزنطية كاستعممكىا  بضربو،أك األمير الذم أمر 
"مف الفضة كيحمؿ صكرة  ككاف الدرىـ كالدراىـ الفضية الساسانية، 2قبؿ اإلسبلـ كبعده."

كسرل الفرس بكجيو الجانبي كعمى رأسو التاج الساساني كعمى الكجو الثاني لمدرىـ صكرة 
. 3أك يقفاف بدكف سبلح  فيمكف اعتبارىما كاىنيف بينيما معبد النار." لحارسيف بسبلحيما

 ككانت ىذه النقكد تجمب مع التجار كقكافميـ التجارية. 
كمنو يمكف أف نتأكد أف العرب تعاممكا بالنقكد المصكرة رغـ أنيـ لـ تكف لدييـ    

أعظـ  اتمَ مْ ألنيما عُ  الدرىـ الساسانيك بالدينار البيزنطي  عاممكاعممة خاصة إال أنيـ ت
                                                           

 عبد اهلل خكرشيد قادر، األصكؿ الفنية لتصكير المسكككات اإلسبلمية حتى سقكط بغداد ،الدار العربية لممكسكعات، 1
  .56ص ، 2012، 1ط ،بيركت

.49ص  ،المرجع نفسو 2  
.24ص  ،1964، القاىرة دار القمـ، النقكد العربية ماضييا كحاضرىا، عبد الرحمف فيمي محمد،  3  
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عف طريؽ الرسكمات التي كانت تحمميا كبل زكا بينيماكمي إمبراطكريتي ذاؾ العصر،
 منيما.

عرب شبو الجزيرة العربية عرفكا فف التصكير قبؿ  و ىي أفّ كالخبلصة مف ىذا كمّ 
إذ  اإلسبلـ كمارسكه كفف مف الفنكف كىذا بسبب المكقع الجغرافي لشبو الجزيرة العربية؛

أنيا كانت تقع كسط أكبر دكلتيف كاف ليما تاريخ طكيؿ مع فف التصكير ىما الدكلة 
بينيما عف طريؽ ك كنتج ذلؾ بسبب االحتكاؾ المباشر بينيا  الدكلة الساسانية،ك البيزنطية 
كال ننسى أيضا آلية العرب التي ، إضافة إلى تداكؿ النقكد المصكرة ،المسالؾك التجارة 

كالعرب لـ تجمب   لمتمثمة في الصكر المجسمة أك الصكر الجدارية،كانكا يعبدكنيا ا
التصاكير ك التماثيؿ مف خارج مكة فقط بؿ كاف الناس في مكة أيضا يمارسكف صناعتيا  

 التي زكقت بيا الكعبة أكبر شاىد ذلؾ .
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 موقف اإلسالم من التصوير :-3

فبل يخمك أم كتاب في  كالعمماء،شغمت مسألة التصكير عقكؿ العديد مف الفقياء 
فكؿ كتاب تناكلتو  الفف اإلسبلمي حكؿ التحدث عف مسألة التصكير كمكقؼ اإلسبلـ منو،

يثير ىذه المسألة ، كىذا بسبب كركد أحاديث نبكية شريفة ك إال ككجدت صاحبو يتحدث 
سمـ  صمى اهلل عميو ك  في الصحيحيف تتكعد المصكر بعذاب مف اهلل كتبيف مكقؼ الرسكؿ

لكف ىذا ال يعني أف العرب كالمسمميف قاطعكا فف التصكير كلـ يمارسكه   ،المعادم لو
المخطكطات ك  مصكرة كمزخرفة  في صفحات الكتب فما كصمنا مف إبداعات رائعة بتاتا،

القبلع ، كاآلف ك كبر حجة عمى ذلؾ، كما ال ننسى الصكر المكجكدة عمى جدراف القصكر أ
الصكرة التي ال يمكننا االستغناء عنيا بأم حاؿ مف األحكاؿ،  أصبحنا نعيش في عصر 

كسنستعرض في ىذا المبحث  ،نناقش مكضكع التصكير في اإلسبلـ فيتكجب عمينا أف
مكقؼ القرآف الكريـ  مف فف التصكير  ثـ نتطرؽ إلى مكقؼ السنة النبكية التي كاف 

عممائنا ك مكقؼ فقيائنا إلى طرؽ كأخيرا سنت ،ببا رئيسيا في نفكر المسمميف منومكقفيا س
 منو.
 موقف القرآن الكريم من التصوير :  3-1

ف فإّنو لـ يرد في القرآف الكريـ أم نص يبحسب تصريح الكثير مف العمماء كالمؤرخ
ـ رأكا فيو يحـر تصكير الكائنات الحية، لكّف البعض مف العمماء حرمكه ألّنيك صريح يمنع 

التصكير ك أكثقكه ببعض اآليات القرآنية التي تنسب ربطكا  مضاىاة لخمؽ اهلل كما
 التصاكير إلى اهلل عز كجؿ فكصؼ بالمصكر في اآليات التالية :

ُرُكم " -1  1."ِفي ٱأَلرَحاِم َكيَف َيَشٓاُء ََلٓ ِإلَََٰو ِإَلَّ ُىَو ٱلَعِزيُز ٱلَحِكيُم   ُىَو ٱلَِّذي ُيَصوِّ

                                                           

.6ية اآل عمراف،سكرة آؿ   1  
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ِمُق ٱلَباِرُئ  " -2 ُر َلُو ٱأَلسَمٓاءُ ُىَو ٱلمَُّو ٱلخََٰ ِت  ٱلُمَصوِّ وََٰ ٱلُحسَنىَٰ ُيَسبُِّح َما ِفي ٱلسَّمََٰ
                                                                               1"٤٢َوٱأَلرِض َوُىَو ٱلَعِزيُز ٱلَحِكيُم 

ُكم ُثمَّ " -3 ُكم ثُمَّ ُقمَنا ِلمَممََٰٓ  َوَلَقد َخَمقنََٰ رنََٰ َدَم َفَسَجُدٓوْا ِإَلَّٓ ِإبِميَس َلم َصوَّ ِئَكِة ٱسُجُدوْا ألِٓ
ِجِديَن  َن ٱلسََّٰ فكممة المصكر التي كردت في ىذه اآليات الكريمة تخص   2."١١َيُكن مِّ

ىذه المعاني بعيدة ك مراحؿ خمؽ اإلنساف كتككينو ثـ جعمو عمى صكرة كىيئة خاصة بو 
نا لمعنى ، كعند تتبع،فبل مضاىاة فييا لخمؽ اهللالخطكط ك كؿ البعد عف التصكير باأللكاف 

ة أف اهلل تعالى قصد بذلؾ إعطاء المخمكؽ صفات معين يصكركـ نجدك  صكر كمصكر
 التناسب  بيف األعضاء .كف كالجنس كالطكؿ كالتناسؽ ك يتميز بيا عف غيره مثؿ المّ 

َرُكم َفَأحَسَن قَ  ٱلمَُّو ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱأَلرَض  أما في قكلو تعالى : "   َرارا َوٱلسََّمٓاَء ِبَنٓاءَوَصوَّ
َمِميَن  ِلُكُم ٱلمَُّو َربُُّكم َفَتَباَرَك ٱلمَُّو َربُّ ٱلعََٰ ِت ذََٰ َن ٱلطَّيِّبََٰ  :كقكلو تعالى 3".٤٢ُصَوَرُكم َوَرَزَقُكم مِّ

َركُ  " ِت َوٱأَلرَض ِبٱلَحقِّ َوَصوَّ وََٰ َليوِ م َفَأحَسَن ُصَوَرُكم َخَمَق ٱلسَّمََٰ كقكلو  4."٣ٱلَمِصيرُ  َواِ 
َك َفَعَدَلَك  تعالى:" ىَٰ  5"٨َركََّبَك  ِفٓي َأيِّ ُصوَرة مَّا َشٓاَء  ٧ٱلَِّذي َخَمَقَك َفَسوَّ

فاإلنساف ميما حاكؿ أف يككف متقننا  كفي ىذه اآليات تحريـ لمضاىاة خمؽ اهلل، 
فاهلل كحده القادر عمى  يسيرة،في عممو فإّنو ال يستطيع أف يجارم خمؽ اهلل كلك بنسبة 

 خمؽ اإلنساف كبث الركح فيو ال غيره

                                                           

.24 ، اآليةسكرة الحشر  1  
.11 األعراؼ، اآليةسكرة   2  
.64 ، اآليةغافرسكرة   3  
.3اآلية التغابف،سكرة   4  
.         .   7/8 ، اآليةاالنفطارسكرة   5  
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ا يأما اآلية التي أسيء فيميا كتـ تحريـ التصكير مف أجميا ىي في قكلو تعالى" 
ِن  َأيَُّيا ٱلَِّذيَن َءاَمُنٓوْا ِإنََّما ٱلَخمُر َوٱلَميِسُر َوٱأَلنَصاُب َوٱأَلزلََُٰم ِرجس مِّن َعَمِل ٱلشَّيطََٰ

 1."٩٩َفٱجَتِنُبوُه َلَعمَُّكم ُتفِمُحوَن 

األحجار الكبيرة " اآلية الكريمة حسب رأم المفسريفكُقصد باألنصاب في ىذه 
فميس في ىذه اآلية إذف أم  ف،يالقرابكاألصناـ التي كاف العرب يعبدكنيا كيقدمكف ليا 

 2تحريـ لمتصكير أك عمؿ التماثيؿ".

نما نيى عف التماثيؿ التي  إذا يمكف القكؿ بأف القرآف الكريـ  لـ يحـر التصكير كا 
العكدة لعبادتيا مف جديد ألف اإلسبلـ  مفكانت تعبد مف دكف اهلل ك خكفا عمى المسمميف 

لـ يستقر في نفكسيـ بعد، كعمؿ التماثيؿ يعتبر شرؾ ككثنية كاإلسبلـ ك كاف في بدايتو 
 ة بيما.نيى عف أم شيء لو صم

 موقف السنة النبوية الشريفة من التصوير :  3-2

جاء اإلسبلـ يدعك إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، كيبعد المسمميف عف عبادة          
كخكفا عمييـ أف تزيغ عقيدتيـ ، كحمايتيـ مف الرجكع إلى أياـ الجاىمية، األصناـك األكثاف 

ي كانت مكجكدة في الكعبة كؿ التماثيؿ الت محكك صناعتيا ك نياىـ عف عبادة األصناـ 
كيذكر لنا الكمبي في كتابو األصناـ "أف الغرض مف إقامة التماثيؿ في األصؿ  ،الشريفة

اس نسكا ذلؾ الغرض بمركر لنّ ا غير أفّ  تعظيـ شأنيـ بيف قكميـ،ك   ىك تبجيؿ الراحميف
لذلؾ نجد الكثير مف األحاديث  3كتقادـ العيد فاتخذكىا آلية يعبدكنيا مف دكف اهلل."ف الزم

النبكية الشريفة التي كردت في الصحيحيف تنيى عف التصكير خكفا مف الغرض السابؽ 
"كاعد الرسكؿ  "عف عائشة أنيا قالت: ذكره، كمف ىذه األحاديث التي كردت نذكر  منيا:

                                                           

.90 ، اآليةسكرة المائدة  1  
  .75 74، ص ص 1940 القاىرة، زكي محمد حسف، الفنكف اإليرانية في العصر اإلسبلمي،دار الكتاب المصرية، 2
.  51،52ص ص  كتاب األصناـ،، ينظر ابف الكمبي  3  
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 ،تولـ يأصمى اهلل عميو كسمـ جبريؿ عميو السبلـ في ساعة يأتيو، فجاءت تمؾ الساعة 
كفي يده عصا فألقاىا مف يده ك قاؿ ما ُيْخِمؼ اهلل كعده كال رسمو  ثـ التفت فإذا جرك 

فقمت: ما دريت فأمر بو  ؟ا عائشة متى دخؿ ىذا الكمب ىاىناكمب تحت سريريو فقاؿ: ي
فأخرج فجاء جبريؿ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاعدتني فجمست لؾ فمـ تأت 

 1كمب الذم كاف في بيتؾ إنا ال ندخؿ بيتا فيو كمب كال صكرة."فقاؿ منعني ذلؾ ال
قاؿ العمماء سبب امتناع المبلئكة عف دخكؿ بيت  " قاؿ النككم عف ىذا الحديثك   

فيو صكرة  ككنيا معصية فاحشة كفييا مضاىاة لخمؽ اهلل تعالى كبعضيا في صكرة ما 
يعبد مف دكف اهلل تعالى ك سبب امتناعيـ مف دخكؿ بيت فيو كمب لكثرة أكمو النجاسات 

لقبح رائحة ك اطيف كألف بعضيا يسمى شيطانا كما جاء بو الحديث كالمبلئكة ضد الشي
 2المبلئكة تكره الرائحة القبيحة."ك الكمب 

عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت :" أنيا نصبت سترا فيو تصاكير فدخؿ رسكؿ ك  
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فنزعو قالت فقطعتو كسادتيف، فقالت كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو 

 3عمييما." كسمـ يرتفؽ
الذيف يصنعكف " :أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿبف عمر عبد اهلل  كعف     

 4"خمقتـ.الصكر يعذبكف يـك القيامة ُيقاؿ ليـ أحيكا ما 
كعف عبد اهلل قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ "إّف أشد الناس عذابا يكـ      

 5القيامة المصكركف. " 
                                                           

.156 ت، صد  المعارؼ، لبناف،دار  ،5ج  ،3صحيح مسمـ، مج  أبك الحسف مسمـ،  1  
شرح النككم عمى مسمـ، بيت األفكار  حافظ محي الديف أبك زكريا النككم، المنياج في شرح صحيح مسمـ بف حجاج، 2

 . 1330الدكلية، األردف، السعكدية، د ت، ص 
يرتفؽ بمعنى يتكأ.    
.160ص  المرجع نفسو،  3  
.161المرجع نفسو، ص  4  

.161ص مسمـ، ، صحيحأبك الحسف مسمـ 5  
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كعف سعيد بف أبي الحسف قاؿ جاء رجؿ إلى ابف عباس فقاؿ إني رجؿ أصكر  
أدف مني فدنا منو ادف مني فدنا حتى كضع يده عمى  ىذه الصكر فافتني فييا فقاؿ لو:

رأسو قاؿ أنبئؾ بما سمعت مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ كؿ مصكر في النار 
د فاعبل فاصنع في جينـ ،كقاؿ إف كنت ال بيجعؿ لو بكؿ صكرة صكرىا نفسا فتعذبو 

 1لو ."  الشجر كما ال نفس
دخمت مع أبي ىريرة دارا  :ؿبخارم في قكلو حدثنا أبك زرعة قاا كرد في صحيح الكممّ     

 :بالمدينة فرأل أعبلىا مصكرا يصكر قاؿ سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ
 2ُمقكا حبة ك ليخمقكا ذرة .""كمف أظمـ ممف ذىب يخمؽ كخمقي فْمَيخْ 

قد ك كعف عائشة رضي اهلل عنيا قدـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف سفر       
سكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ر لي فييا تماثيؿ فمما رآىا  لي عمى سيكة سترت بقراـ

فجعمتو كسادة أشد الناس عذابا يـك القيامة الذيف يضاىكف بخمؽ اهلل " قالت  قاؿ:ك ىتكو 
 3أك كسادتيف."

فييا تصاكير فقاـ النبي صمى اهلل  يا اشترت ُنمرقةأنّ "كعف عائشة رضي اهلل عنيا      
قمت  عميو كسمـ مف الباب كلـ يدخؿ  فقمت أتكب إلى اهلل مـ أذنبت؟ قاؿ ما ىذه الُنْمُرَقة؟

أحيكا  مة ُيقاؿ ليـ:لتجمس عميو كتتكسدىا قاؿ: إّف أصحاب ىذه الصكر يعذبكف يـك القيا
ّف المبلئكة ال تدخؿ بيتا فيو صكرة ."تما خمق  4ـ كا 

                                                           

.162ص  مسمـ، ، صحيحأبك الحسف مسمـ  1  
.1131 ت، ص الجديدة، دالبصائر  البخارم، البخارم، صحيحأبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ   2  
القراـ ىك الستر.    
سيكة ىي الرؼ.    
.1132المصدر  نفسو، ص  3  
نمرقة بمعنى كسادة.    
.1132ص   البخارم،صحيح  البخارم،أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ   4  
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يا كعف أنس رضي اهلل عنو قاؿ كاف قراـ لعائشة سترت بو جانب بيتيا فقاؿ ل       
 1"ي. تزاؿ تصاكيره تعرض لي في صبلت"أميطي عني فإنو ال :النبي صمى اهلل عميو كسمـ

بف مسعكد أنو دخؿ عمى أبي طمحة األنصارم  كعف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة
فقاؿ  فنزع نمطا مف تحتو، يعكده قاؿ: فكجد عنده سيؿ بف حنيؼ فدعا أبك طمحة إنسانا،

صمى اهلل عميو تصاكير، فقد قاؿ رسكؿ اهلل  فيو ألفّ  لـ تنزعو؟ قاؿ: لو سيا بف حنيؼ:
ميو كسمـ إال ما كاف رقما ألـ يقؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل ع :فقاؿ سيؿ ،كسمـ فييا ما عممت

   2كلكنو أطيب لنفسي ."  ،؟ قاؿ بمىفي ثكب
كنت عند ابف عباس كىـ يسألكنو كال يذكر  :نس بف مالؾ يحدث قتادة  قاؿأكعف      

     :ت محمدا صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿالنبي صمى اهلل عميو كسمـ حتى ُسئؿ فقاؿ سمع
 3القيامة أف ينفخ فييا الركح كليس بنافخ ."مف صّكر صكرة في الدنيا ُكمؼ يـك "
عف تصكير كؿ ما فيو ك فيذه األحاديث نجد النيي فييا صريحا عف صناعة التماثيؿ     

تجيز تصكير ما ليس فيو  أك طيرا، كنجد أحاديث  التصكير ركح، إنسانا كاف أك حيكانا
بف عباس في الذم جاء النقكش كما كرد في  حديث  رد اك الزىر أك األرقاـ ك ركح كالشجر 

كاستثنت بعض األحاديث في النيي لعب . منو أف يستفتيو في مينة  التصكيريطمب 
"خرج النبي صمى اهلل  رضي اهلل عنيا نحكىا كما كرد في قكؿ عائشةك األطفاؿ كالعرائس 

كمعناه أف الرسكؿ صمى اهلل 4 مف شعر أسكد."كسمـ ذات غداة كعميو مرط مرحؿ عميو 
 قد لبس رداء أك كساء  مف صكؼ عميو صكر رحاؿ إبؿ .عميو كسمـ 

 

                                                           

.1132ص  صحيح البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم،  1  
.554ص  ، اإلماـ مالؾ، المكطأ، دار الكتب ،الجزائر، د ت  2  
.1133 السابؽ، صأبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم، المرجع   3  
.145 ، صصحيح مسمـ أبك الحسف مسمـ،  4  
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فدخؿ عمي رسكؿ اهلل  ،رضي اهلل عنيا قالت " كنت ألعب بالبناتكعف عائشة 
 1"فإذا دخؿ خرجف ك إذا خرج دخمف. .صمى اهلل عميو كسمـ كعندم جكارم

" أّف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قدـ عمييا مف غزكة تبكؾ  :كفي حديث آخر قالت
فقاؿ: "ما ىذا يا  .أك خيبر كفي سيكتيا ستر فيبت الريح فكشفت عف بنات لعائشة ُلَعب

:"ما ىذا الذم أرل فقاؿ .كرأل بينيف فرسا لو جناحاف مف رقاع .عائشة؟ " قالت: بناتي
فرس لو  قاؿ:" .جناحاف :؟" قالت"كما ىذا الذم عميو :قاؿ .كسطيف؟ " قالت: فرس

فضحؾ رسكؿ اهلل صمى  قالت: .: أما سمعت أّف لسميماف خيبل ليا أجنحة"قالت ؟جناحاف
 ركاه أبك داكد ك النسائي. 2اهلل عميو كسمـ حتى بدت نكاجذه."

كمف جميع األحاديث السابؽ ذكرىا نستنتج أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في         
البداية نيى عف التصكير جممة كتفصيبل خكفا عمى المسمميف مف الرجكع إلى عبادة 

ستقر في نفكس المسمميف كاثـ بعدما شؽ اإلسبلـ طريقو  ،نسياف الكاحد األحدك األصناـ 
بعد ذلؾ استثنى   ،الزىرك ـ كتصكير الشجر كالنير بدأ التخفيؼ في ىذا النيي كالتحري

شراءىا، كىذا ما يؤيده الطحاكم في قكلو "بأف ك  لعب األطفاؿ مف بنات كدمى فأجاز بيعيا
ف كانت رقما الشارع نيى أكال عف الصكر كميا، يـ كانكا حديثي عيد بعبادة ألنّ  ،كا 

ي ثكب لمضركرة إلى اتخاذ أباح ما كاف رقما ف و عف ذلؾ،يُ يْ ثـ لما تقرر نَ  الصكر،
 3ألّنو يؤمف عمى الجاىؿ تعظيـ ما يمتيف." الثياب، كأباح ما يمتيف،

 
 
 
 

                                                           

لعب األطفاؿ أك التماثيؿ الصغيرة.    
.1062، ص  1،2004ط القاىرة، دار الحديث، فقو السّنة،، سابؽالسيد   1  
.1063 ،1062المرجع نفسو ، ص ص   2  
.1064، ص  المرجع نفسو  3  
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 موقف الفقياء من فن التصوير :  3-3
ألنيـ رأكا فيو  ،سبلمية تقريبا عمى تحريـ التصكيراجتمعت كؿ المذاىب اإل   

التماثيؿ مف المذاىب اإلسبلمية ك مضاىاة لخمؽ اهلل " كىناؾ إجماع عمى تحريـ التصاكير 
عمكما التي ظيرت كازدىرت خبلؿ نصؼ الثاني مف القرف الثاني لميجرة ك ظيرت آراء 

اتفؽ كثير منيـ عمى أّف سفياف الثكرم كمالؾ بف أنس ك لفقياء آخريف كأبي حنيفة ك 
و خمؽ الكائنات الحية  كأّف المصكر الذم يقـك بتشبيتحريـ يشمؿ جميع الصكر البشرية ك ال

  1اهلل يقـك بعمؿ محـر ك يجب منعو."
كنرل أّف أصحاب المدرسة الشافعية  أفتكا فتكل تنص عمى تحريـ التصكير   

 ألنيـ اعتبركه مف الكبائر ك رأكا  فيو  تجاكزا لمعقيدة مثمما ىك الشأف لمرتكب الكبائر 
الحيكاف حراـ شديد تصكير صكرة  غيرىـ مف العمماء،ك قاؿ أصحابنا "كنص الفتكة ىك:

كسكاء  ،التحريـ كىك مف الكبائر ألف متكعد عميو الكعيد الشديد المذككر في األحاديث
صنعو بـ يمتيف أك بغيره فصنعتو حراـ  بكؿ حاؿ ألف فيو مضاىاة لخمؽ اهلل ، كسكاء 

ما تصاكير الشجر ء أك حائط أك غيرىا، كأناكاف في ثكب أك بساط أك درىـ أك فمس أك إ
... ك أما اتخاذ  2كغير ذلؾ مما ليس فيو صكرة حيكاف فميس بحراـ." ،كالرحاؿ كاإلبؿ

ة ...مما ال المصكر فيو صكرة حيكاف فإف كاف معمقا عمى حائط أك ثكبا ممبكسا أك عمام
ف كاف في بساط يداس أك مخدة ككسادة كنحكىا ممّ ، يعد ممتينا فيك حراـ ا يمتيف فميس كا 

ال ظؿ لو، كىذا تمخيص مذىبنا في  اي ىذا كمو بيف ما لو ظؿ كمكال فرؽ ف بحراـ ...
 3المسألة."

           يعتبر عبد اهلل بف عباس أكؿ مف أفتى في قضية فف التصكير      
ـ( فيك يعتبر مف الصحابة المبلزميف لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  687ق/68)ت 

                                                           

.95ص  ، تصكير المسكككات اإلسبلمية األصكؿ الفنية، عبد اهلل خكرشيد قادر،  1  
.1131أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم، المرجع نفسو ،ص   2  
.1329المرجع نفسو، ص  حافظ محي الديف أبك زكريا النككم،  3  
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ما التصاكير فقاؿ لو أنا إنساف إنّ  كثيرا مف األحاديث عندما سألو رجؿ يعمؿو نع كلر ك 
ني أصنع ىذه التصاكير، "ال أحدثؾ إال ما  :فقاؿ ابف عباس معيشتي مف صنعة يدم، كا 

 معذبو حتى :" مف صكر صكرة فإّف اهللكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿسمعت رس
: فقاؿلرجؿ ربكة شديدة كاصفر كجيو ليس بنافخ فييا أبدا .فربا ايتفسخ فييا الركح ك 

 1كيحؾ إف أبيت إال أف تصنع بيذا الشجر : كؿ شيء ليس فيو ركح. ""
و يفابف عباس أجاز  ليذا األعرابي  تصكير الشجر ككؿ ما ليس فيو ركح  كلـ ين 

ـ اإلسبلـ التصاكير  كاف مف األكلى أف ينيى عف صناعتيا و، فمك حرّ عف التصكير كمّ 
ذ باشا في قكلو:الكىذا ما يؤكده حسف  ـ عبادة التصاكير فمف ا كاف اإلسبلـ قد حرّ "كا 

األكلى بو أف ينعى عف صناعتيا كيؤيد ىذا الرأم ابف عباس رضي اهلل عنو الذم أباح 
لصانع التصاكير الذم جاء يستشيره  في أمر صناعة الشجر ككؿ شيء ليس فيو ركح 

 2د بيذه العبادة."تزكؿ شبو الرجكع إلى األكثاف كاألصناـ كالسيما ألّف القـك حديثك العي

ـ( كىك صحابي  694ق/75كمف الصحابة الذيف حرمكا التصكير "أبك ىريرة )ت      
مشيكر كاف سريع الحفظ  ركل عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ العديد مف األحاديث 

لى  ألّف فيو مضاىاة لخمؽ اعتبر التصكير كمو حراـ كيخص كؿ ما خمقو اهلل سبحانو كتعا
 3فرؽ بيف ما لو ظؿ كما ال ظؿ لو حتى أّنو أنكر ما ينقش عمى الحيطاف."ال اهلل ك 

تتممذ عمى يده كقد ـ( "كىك صديؽ ابف عباس ك 719ق/ 101جاىد بف جبر )ت ك      
أجاز تصكير الشجر بما ال يثمر ك أما ما يثمر فقد ألحقو بما ك أكد عمى تحريـ التصكير 

 4".لو ركح

أكد في فتكاه عمى النيي " ـ(741ق/ 124)ت  بد اهلل محمدكأّما الزىرم كىك أبك ع      
" النيي في الصكرة عمى العمـك ككذلؾ استعماؿ ما ىي فيو كدخكؿ  ال الكراىية فقاؿ:

                                                           
  409، ص 2001مكتبة األمير فيد الكطنية،  ،10، ج 1فتح البارم بشرح صحيح البخارم ، ط ابف حجر العسقبلني، 1
.92عبد اهلل خكرشيد قادر، األصكؿ الفنية لتصكير المسككتات اإلسبلمية ،ص   2  

.399ص  ابف حجر العسقبلني ، المرجع السابؽ، ينظر 3  
.409،ص المرجع نفسو ينظر  4  
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كسكاء كانت في حائط أك  ،كاء كانت رقما في ثكب أك غير رقـس البيت الذم ىي فيو،
 1ثكب أك بساط ممتيف أك غير ممتيف عمبل بظاىر األحاديث."

ـ( فأمر اإلنساف الذم يدخؿ الحماـ  855ق/241كبالنسبة لئلماـ أحمد بف حنبؿ ت)     
 2.كيرل صكرة فيو فعميو أف يحكيا فإف لـ يقدر فعميو بالخركج

كقد جاء بعده البخارم كمسمـ كذكرا في الصحيحيف أحاديث كثيرة حكؿ  منع  الصكر     
آثرت ك يتيا بيف المسمميف  كانتشرت كثيرا بينيـ الدعكة إلى إزالتيا كالقضاء عمييا كذاع صك 

أّف التصكير في الحمامات  لكىناؾ مف يخالؼ ىؤالء الفقياء الرأم كير  ،تأثيرا كبيرا فييـ
يخفؼ عنيا اليمـك كيرفو عمييا كمف بينيـ الرازم ك و يجعؿ النفس ترتاح أمر ضركرم ألنّ 

الصكر الجميمة إذا جمعت  "إفّ  ـ( إذ قاؿ:925ق/313كىك طبيب كفيمسكؼ مشيكر )ت 
إلى صكرتيا حسف األصباغ مف األصفر كاألحمر كاألخضر بنسب معينة في أشكاليا 

 3فإنيا تعمؿ عمى شفاء الكآبة كاليمـك كتطير األركاح فيزكؿ ما فييا مف ىمـك ."
كمف الفقياء الذيف أجازكا التصكير في اإلسبلـ مكي ابف أبي طالب حمكش      

فرقة المعتزلة المعركفة تجيز  أفّ التصكير مباح ك  ـ( فذكر أفّ 1077ق/470األندلسي )ت 
 4التصكير.

       ـ( أفتى في كتاب اإلحياء1111ق/ 505الغزالي )ت  اإلماـفي حيف نجد أّف     
 :قاؿ حيثجدرانو الداخمية عند ذكره لمنكرات الحماـ اب الحماـ ك تحريـ التصاكير عمى بب"
ف لـ يقدر إزالتو فعميو  فّ "إ الصكر عمى باب الحماـ أك داخؿ الحماـ منكر يجب إزالتو كا 

يبطؿ بو ك  ماـ آخر ألّف مشاىدة المنكر حراـ، كيكفيو أف يشكه كجيياالذىاب إلى ح
 5النقكش سكل صكرة الحيكاف ."سائر ك كال يمنع تصكير األشجار ، صكرتيا

                                                           

.94ص  عبد اهلل خكر رشيد، األصكؿ الفنية لتصكير المسككتات اإلسبلمية،  1  
.17ص ، 2003دار األفاؽ العربية ، القاىرة، أحمد تيمكر باشا، التصكير عند العرب،  2  
.98المرجع السابؽ، ص   3  
.99المرجع نفسو، ص   4  
.17أحمد تيمكر باشا، التصكير عند العرب، ص   5  



منو. اإلسالم وموقف اإلسالمي التصوير نشأة                            األول:الفصل   

 

 

52 

ف الركح تكمف في الرأس فإف قطع الرأف  س أك اإلماـ الغزالي حـر تصكير ما فيو ركح كا 
 الشجر .ك كال يرل ضرا في تصكير ما ليس فيو ركح كالنقكش  ر،أزيؿ جازت الصك 

الي رؤية مشابية لرؤية اإلماـ الغز يحي بف حمزة في" كتاب التصفية " كيرل اإلماـ        
، أك يغير الحماـ كال كرة بقطع رأسيا كىنا تبطؿ الصكرةفعمى داخؿ الحماـ أف يشكه الص

 1."النقكش ريمنع صكرة الشجر كسائ
ّف الصكرة محرمة إذا كانت ـ( يرل أ638/1240في حيف أف ابف العربي )ت      

رقما في ثكب إال ".س أك الستائر استنادا إلى الحديثأما إذا كانت عمى المبلب كاممة،
ف ك ممة كأف تكعمى الفراش أك إذا لـ تكف كاك لؾ إذا كانت الصكر عمى الكسائد أككذ

ذا  ،حينما تككف الصكرة كاممة كغير مشكىة فإنيا تعتبر حراـك  ،الصكر مقطكعة الرأس كا 
صكير ذات كما يرل" أّف ت  2ما عمقت في أماكف عالية تحتؿ الصدارة فيي محرمة."

ف كانت رقما، فأربعة أقكاؿ : األكؿ المطمؽ عمى الظاىر جماع ك األجساـ حـر باإل الثاني ك ا 
ذا كانت الصكرة باقية الييئة قائمة الشكؿ حرم ذا ق ،تالمنع مطمقا حتى الرقـ كا  طع كا 

ف كاف معمقا ك  ك األصح ك الرابع مما يمتيف جاز ىذا ىالرأس أك تفرقت األجزاء جاز ك  ا 
 3لـ يجز."

نيا فابف عربي يرل أف   الصكرة حراـ إذا كانت كاممة فكجب عمينا قطع رأسيا إلباحتيا كا 
إذا كانت معمقة حراـ أيضا ألنيا تشغؿ عف ذكر اهلل كتذكرنا بالدنيا إما إذا كانت رقما في 

 بيا.ر فبل بأس ائالمبلبس كالست
( بضركرة 1261كقد نادل عمي بف عبد اهلل الغزكلي الطبيب الدمشقي المشيكر) ت     
:"إّف فييا فائدة كبيرة لممستحميف كقاؿجكد الصكر في الحماـ ألّف الصكر الجميمة فيو ك 

مف قكاه ففكركا في الحكماء القدماء الذيف عممكا الحماـ تيقنكا أّف المستحـ يفقد الكثير 
                                                           

.17،18، ص ص  أحمد تيمكر باشا، التصكير عند العرب   1  
 ق،1305مصػر  ،بػكالؽ المطبعة الكبرل األميرية ،6ط ،8ج إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، ينظر القسطبلني، 2

 .485ص 
.405ابف حجر العسقبلني، المرجع السابؽ، ص   3  
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فتكصمكا ألّف النظر إلى التصاكير المرسكمة بألكاف جميمة تعكض  ،كيفية جبر ذلؾ
الممحمة ك القتاؿ ك فرسـك الحرب  .الطبيعيةالنفسانية ك ك المستحـ ما يفقده مف قكاه الحيكانية 

البساتيف كصكر األشجار ك  لمنفسانية،المعشكؽ في العاشؽ ك  كالتفكيرالعشؽ ك لمحيكانية 
 1األطيار لمطبيعية."ك  األثمارك 

ـ( الرأم الذم نادل بو الفقياء في 1273ق/ 672كقد عارض القرطبي )ت         
جكاز التصكير،فاهلل سبحانو ك تعالى ىك الكاحد القادر عمى أف يخمؽ كؿ شيء فاإلنساف 

ليذا فالتصكير حراـ ألم مخمكؽ مف  في ىذا الكجكد ،ال يستطيع أف يخمؽ أم شيء 
مخمكقات اهلل كبسبب ىذا اعتبر التصكير مضاىاة لخمؽ اهلل ك يرل " أف مف صكّر صكرة 

كما يرل أّف " المبلئكة ال تدخؿ  2."يصكرىا لمعبادةال ذات ركح لمعبادة أشد عذابا ممف 
يعظمكنيا ك  بيكتيـ لصكر فيبيتا فيو صكرة ألّف متخذىا قد تشبو بالكفار ألنيـ يتخذكف ا

 3ىجرت ذلؾ البيت ."ك فكرىت المبلئكة ذلؾ 
في كتاب لـ يصمنا أّف  ـ( "1273ق/ 673كذكر الحمي أحد فقياء الشيعة ت )  

 4بيع كشراء الصكر محـر لتحريـ عمميا كما جاء في األحاديث النبكية الشريفة."

فقد اعتمد عمى األحاديث النبكية الشريفة  ـ(1276ق/675كأما اإلماـ النككم )ت  
حيث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في تبياف مكقؼ الشافعية مف التصاكير، كفسر النككم 

ال تدخؿ المبلئمة بيتا فيو تصاكير" قاؿ العمماء سبب امتناعيـ مف بيت فيو صكرة  "
ما يعبد دكف اهلل بعضيا في صكرة ك ككنيا معصية فاحشة كفييا مضاىاة لخمؽ اهلل تعالى 

كقد عارض النككم الفقياء الذيف أجازكا تصكير ما ال ظؿ لو كقاؿ أف ىذا باطؿ  5تعالى."

                                                           

،افة ك الفف اإلسبلمي )مداخؿ(، المنظمة العربية لمتربية ك الثق  .172 ص ،1994، تكنس ،1ج العمـك 1  
.397ص  ابف حجر العسقبلني المرجع السابؽ،  2  

  .406-405المرجع نفسو، ص ص  3
.164زكي محمد حسف، فنكف اإلسبلـ، ص   4  
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ك"يرل أنو ال بأس  .ما ليس لو ظؿ فكمو حراـك فبل فرؽ عنده بيف تصكير ما لو ظؿ 
 1"   غيره مما ليس بحيكاف.ك بالتصكير عمى المنسكجات األشجار 

فقياء  حكؿ  مسألة التصكير فمنيـ مف حرمو كّمو كرأل فيو تعددت اآلراء بيف  ال      
كىناؾ مف رأل فيو مضاىاة لخمؽ اهلل  ،إلسبلمية شأنو شأف مرتكب الكبائرتجاكزا لمعقيدة ا

أما  لو،، كمنيـ مف أفتى بإباحة تصكير ما ال ظؿ في أم شيء كاف فيو ركح أك لـ يكف
كأّف  ،ات األركاح حراـالصكر المجسمة ذكآخركف رأكا أّف ، الذم لو ظؿ فيك حراـ قطعا

أما تصكير اإلنساف  الحيكافكمنيـ مف سمح بتصكير النبات ك  ،ما يطأ تحت األقداـ جائز
   ،كىناؾ مف أمر بقطع رأس الصكرة أك تفريؽ أجزائيا لتصبح جائزة ،فيك غير جائز

ـ يستطع إزالتيا كبعضيـ أفتى بإزالة الصكر مف الحماـ إف كجدت فيو أك الخركج منو إف ل
امات أمر ضركرم كىناؾ مف جاء برأم مناقض كرأل بأف كجكد التصاكير في الحم

صحتو. كآخركف استثنكا لعب األطفاؿ، كربما كاف السبب في ذلؾ "إلثارة لنفسية اإلنساف ك 
ككؿ ىذه اآلراء جاءت نتيجة لؤلحاديث  2غريزة األمكمة عندىـ  كإللفيـ بتربة األكالد."

فقياء ال. كتقريبا معظـ رىا عف النبي صمى اهلل عميو كسمـلشريفة التي كرد ذكالنبكية ا
المسمميف أجمعكا عمى كراىية التصكير كخصكصا تصكير ذكات األركاح لما فييا مف 
تقميد لخمؽ اهلل عّز كجؿ. لكف بالرغـ مف ىذه المكاقؼ المتشددة إلى أنو كصمتنا رسكمات 

 قبة الصخر. ك العصر األمكم  كرسكمات قصر عمرا جميمة كانت في ك تصاكير رائعة ك 
نيي ك تحريـ بعضيـ ليـ ك كبعدما تعرفنا عمى مكقؼ الفقياء المتشدد لفف التصكير 

كالذم صرح الكثير منيـ بإباحتو  ،اآلخريف عميو سنتدرج إلى مكقؼ العمماء المسمميف منو
 .كتحميمو لما فيو مف فكائد جمة 

 
 

                                                           

.1330ص ، المنياج في شرح صحيح مسمـ بف حجاج  النككم،حافظ محي الديف أبك زكريا   1  
.132ينظر أحمد تيمكر باشا، التصكير عند العرب، ص   2  
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 موقف العمماء المسممين  من فن التصوير:    3-4
يرل معظـ العمماء المسمميف أّف التصكير أمر ضركرم في حياة اإلنساف ألنيـ      

مباحة إذا كانت بعيدة عف الكثنية ك   اكجدكا فيو فكائد كبرل كأّف الصكرة ال بأس بي
ـ( الذم 1905 -1849ق/1323-1266التقديس كسنستيؿ  برأم  الشيخ محمد عبده )ك 

الصكرة  التكحيد خصكصا أفّ ك  التأكد مف عدـ خطره عمى العقيدةأفتى بإباحتو بعد 
 "إّف الراسـ قد رسـ كاه كالتاليأكثر مف ضركرم في التعميـ كجاءت فت اأصبحت أمر 

ي مف حكتعظيـ التمثاؿ أك الصكرة قد م بادةكمعنى الع الفائدة محققة ال نزاع فييا،ك 
مّ  ا أف تفيـ الحكـ مف نفسؾ بعد ظيكر الكاقعة،فإمّ  األذىاف، ا أف ترفع سؤاال إلى المفتي كا 

 "فإذا أكردت عميو حديث "إّف أشد الناس عذابا يكـ القيامة المصكركف ،ىك يجيبؾ مشافيةك 
ني أنو سيقكؿ لؾ إّف الحديث ظفالذم يغمب عمى  أك فيما معناىا ما كرد في الصحيح،

الثاني التبرؾ ك  ،عيد لسببيف: األكؿ الميكجاء أياـ الكثنية ككانت الصكر تتخذ في ذلؾ ال
ا جاء الثاني ممّ ك  األكؿ مما يبغضو الديف،ك  ،اؿ مف ترسـ صكرتو مف الصالحيفمثتب

إذا زاال ف اؾ بو،أك مميد لئلشر  المصكر في الحالتيف شاغؿ عف اهلل،ك اإلسبلـ لمحكه، 
الشجر ك قصدت الفائدة كاف تصكير األشخاص بمنزلة تصكير النبات ك  ىذاف العارضاف

 1في المصنكعات."

ألكؿ الميك اتحريـ اإلسبلـ لفف التصكير ف لشيخ محمد عبده ىنا يبيف لنا سببفا 
الذم يبعد المسمـ عف ربو كالثاني أخطر كىك التبرؾ الذم يعتبر شرؾ جاء اإلسبلـ 

جاز لو تصكير ما فيو ركح مف  سبابفإذا كانت غاية المصكر غير تمؾ األ لمحاربتو،
و يغمب عمى ظني أّف الشريعة اإلسبلمية "كبالجممة أنّ  إنساف كحيكاف، ثـ يضيؼ قائبل:

 ،و ال خطر فييا عمى الديفبعد تحقيؽ أنّ  ،تحـر كسيمة مف أفضؿ كسائؿ العمـ أبعد مف أف
لعمؿ. كليس ىناؾ ما يمنع المسمميف مف الجمع بيف ال مف جية العقيدة كال مف جية ا

                                                           

.199ص  ،1،1993بيركت، ط دار الشركؽ، ،2ج محمد عبده، األعماؿ الكاممة،  1  
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معاني العممية كتمثيؿ الصكر اإلنساف كالحيكاف لتحقيؽ ال عقيدة التكحيد كرسـ صكر
   1."الذىنية

 مباح،إذا كانت الغاية مف التصكير إفادة الناس كالمجتمع بالعمـ فبل بأس بو كىك 
.التعبد شركا باهلل فيك ك أما إذا كانت غايتو المعب  كىذا ما يؤكده أيضا عبد العزيز  محـر

ال يمكننا االستغناء عنو فيك يفيد في كشؼ ك  شاكيش الذم رأل في التصكير فكائد كثيرة
كالتدبر في خمؽ اهلل ، فمكؿ زمف ظركفو الخاصة بو فبل يرل ضركرة مف ، الحقائؽ العممية

عد عف اهلل  إذ قاؿ بأف "تحريـ التصكير ليس البمو إذا كانت غايتو غير العبادة ك تحري
و في رأينا سبب في حفظ حقكؽ شرعية، كما ىك ألنّ  األزمنة،ك معمما  عمى جميع العصكر 

فتنشر  المجيكليف ،كما يككف سببا في تحذير األمة مف المصكص،ك الحاؿ بالنسبة لمغرقى 
كما ىي في  خميقتو،كما ىناؾ صكر تعرؼ فييا أسرار اهلل في  صكرىـ لمتعرؼ عمييـ،

 فكا   أجزائيا التي تحتكييا كتب التاريخ كفكائد أخرل لمتصكير كثيرة،ك صكر الحيكانات 
 2فيي حراـ قطع، معذب صانعيا كمعذب متخذىا." التبرؾ،ك العبادة ك كانت تتخذ لمتعظيـ 

أرل أّف عمة ما كرد مف األحاديث أمر   أيد ىذا الرأم أيضا محمد رشيد رضا إذ قاؿ:"ك 
صدر في  فرؾ كشعائره .إذ لـ يكف يعديني محض يتعمؽ بصيانة العقيدة مف لكاـز الش

التماثيؿ إال لمعبادة ...فعمى ىذا يحـر ما كاف فيو ك اإلسبلـ كقبمو اتخاذ العرب لمصكر 
فمقصد اإلسبلـ  و بيـإذ قصد بو التشب كما كاف شعارا دينيا لمكفار، الديني،قصد التعظيـ 

كبعدىا  بيف فكائد التصكير السابؽ ذكرىا  ثـ أّكد  3إزالة الشرؾ كشعائره كالتشبو بأىمو."
 ترتقي :" فالتصكير ركف مف أركاف الحضارة، :عمى ضركرتو قائبل

اإلدارة فبل يمكف ألمة تتركو أف تجارم ك الصناعات كالسياسة ك ... بو العمـك كالفنكف  
 4كلكف إذا استعمؿ في العبادات يفسدىا ألنو يحكليا إلى كثنية ." تستعممو،األمة التي 

                                                           

.200محمد عبده، األعماؿ الكامؿ، ص  1  
  .207-206، ص  ص 2002 ،1ط ىبل لمنشر،مصر، محمد حسف،زكي : التصكير عند العرب، تع أحمد تيمكر باشا، 2
.19-18محمد صدقي الجباخنجي، الفف ك القكمية العربية، المؤسسة المصرية العامة، مصر، ص ص   3  
.20، ص محمد صدقي الجباخنجي، الفف ك القكمية العربي  4  
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ا المفكر اإلسبلمي  محمد عمارة فإنو ربط تحريـ التصاكير بكجكد العمة فإذا كأمّ      
تحريـ التصكير ارتبط بعمة العبادة دـ الحكـ أك الكره ك جاز المكركه، ك انعدمت العمة انع

استقر في ك قمب المسمـ اهلل، كبعد أف شغؿ اإلسبلـ عقؿ ك شرؾ بالك كالرجكع إلى الكثنية 
ابتعد مدة زمنية عف عيد الكثنية جاز لو تصكير ما يشاء حيث قاؿ: " أما الفقياء ك نفسو 

ط تخريجيا بعمة ىذا الذيف كقؼ الكثير منيـ عند حرفية نص األحاديث كلـ يبصركا ارتبا
ما ...فإف آخريف منيـ قد اتخذكا كجكدا كعددكراف ىذا التحريـ مع العمة التحريـ ...ك 

 1."الكثنية غير قائـك أف خكؼ الشرؾ طالما  الصكر كالتماثيؿكقفا مغايرا بجكاز م
ـ( برأم يقكؿ فيو أف كراىية 1942ق/1361ثـ جاء زكي محمد حسف سنة)      

مسمميف كأّف أساسيا الرغبة في إبعاد ال ،اإلسبلـ ترجع إلى عصر النبي نفسوالتصكير في 
الترؼ المذيف كانا ك البساطة  ، كما أفّ يؿ التي تقربيـ مف عبادة األصناـالتماثك عف الصكر 

أضاؼ ك  2سائديف في فجر اإلسبلـ كانا ال يشجعاف عمى نحت التماثيؿ أك رقـ الصكر.
ذا انتشر زاد في الترؼ : قائبل أبعد الناس عف ك " فالمعركؼ أّف التصكير مف الكماليات كا 

فقد كاف النيي في صدر اإلسبلـ عف التصاكير خكفا أف  3الجياد في سبيمو."اهلل ك عبادة 
كىذا  ،بقي راسخا في صدكرىـ زمنا طكيبلتنزع نفكسيـ إلى  ما كانكا عميو في الجاىمية ك 

صمى اهلل عميو كسمـ كاف عصر تقشؼ  كعصر الرسكؿ. ىك السبب الرئيسي في ظنو
إضاعتو في الكماليات ألنو إذا انتشر شغؿ الناس  عصر جياد فبل كقت لممسمـ فيك كزىد 

كثير مف بالتالي يكثر الترؼ الذم ىك سبب ىبلؾ الالجياد في سبيمو ك ك عف عبادة اهلل 
 .األمـ
" التصكير مباح إذا  ـ مفاده بأفّ 1959ق/1379 رأيا سنةحسف الباشا  كبعدىا نشر     

 4تشبيو خمقو ." عف منافسة الخالؽ فيك كاف بعيدا عف عبادة الكثنية 
                                                           

.124، ص 1998، 1مصر، ط دار األميف،  أحمد شكقي الفنجرم، اإلسبلـ كالفف،  1  
.28ص  ،2012مؤسسة الينداكم، مصر،  في الفنكف اإلسبلمية، ينظر زكي محمد حسف،  2  
.201زكي محمد حسف، ص  :التصكير عند العرب، تع أحمد تيمكر باشا،  3  
.15ص  ينظر حسف الباشا، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى،   4  
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أما عبد العزيز مرزكؽ اعتبر مسألة  تحريـ التصكير تيمة ألصقيا بو بعض      
المتزمتيف مف فقياء المسمميف ك برأ الديف اإلسبلمي مف ىذه التيمة  فالقرآف الكريـ لـ يرد 

نما  ترؾ لنا ىذه الم سألة لنرجع فييا إلى حكـ العقؿ فيو ما يحـر التصكير أك يحممو كا 
   1"الظركؼ الزمنية الخاضعة ليا .الرقي ك سنف التطكر ك ك 
ذكر أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد منع التصكير  دقفسمماف الكنختـ برأم عيسى      

في أكؿ األمر خكفا مف العكدة إلى العبادة الكثنية السائدة في الجاىمية كلّما تمكف اإلسبلـ 
 2شؾ في العكدة إلى الديانة السابقة فإفّ ىذا التحريـ قد زاؿ." ؽيبلـ ك مف قمكب المسمميف 

التصكير كاف منييا عنو في صدر  لنا أفّ  تضحكمف خبلؿ كؿ األقكاؿ السابقة ي     
الكثنية إضافة إلى  أف  ك اإلسبلـ كعصر الخمفاء الراشديف ألّنو كاف يذكرىـ بعبادة األصناـ 

شرؾ كالعمى المسمميف مف العكدة إليو  خكفامية، ك العصر كاف قريب الصمة بديانة الجاى
كانت التصاكير ال تمس العقيدة فبل أما إذا زاؿ ىذا السبب ك  .بالكاحد األحد تـ تحريمو

 بأس بيا. 
كيفما كانت الحاؿ فإف تحريـ التصكير في اإلسبلـ لـ ك كبالرغـ مف جميع ما قيؿ     

يشيد تاريخ الفنكف اإلسبلمية بأف الفنانيف المسمميف ك "يقض عمى ىذا الفف قضاء تاما 
كانكا في كثير مف األحياف ال يكترثكف بيذا التحريـ فازدىر فف التصكير في كثير مف 

سيما في األقاليـ التي كاف ليا تقاليد فنية عظيمة في النحت األقاليـ اإلسبلمية المختمفة كال
ت بإيراف في ىذا الصدد إذ خضعت في بعض التصكير مثؿ إيراف ك في الببلد التي تأثر ك 

 3فترات التاريخ اإلسبلمي لنفكذىا الثقافي كالعراؽ كاليند ك تركيا.
 أثر موقف اإلسالم عمى فن التصوير:  -4

                                                           

.194، ص 1965، بغداد مطبعة أسعد، خو كخصائصو،الفف اإلسبلمي تاري ينظر محمد عبد العزيز مرزكؽ،  1  
. 108ص   عبد اهلل خكر رشيد، األصكؿ الفنية لتصكير المسككتات اإلسبلمية،  2  
.109، ص  المرجع نفسو  3  
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 را كبيرا عمى طبيعتو في العصكريأثتمف التصكير  اإلسبلـلقد أثر مكقؼ 
 كيظير ذلؾ في األمكر التالية:  اإلسبلمية 
كخمك  ،سيحية مثبلاستخداـ التصكير في الحياة الدينية كنشر اإلسبلـ كالمعدـ  -1

،ك لمصاحؼ كأثاث المساجد مف الصكر ا التصكير اإلسبلمي مدنيا في فقد اعتبر  الرسـك
 فنا مف فنكف الدنيا فقط.، ك طابعو

التي  الخطيةك اليندسية ك انصراؼ الفناف المسمـ إلى إتقاف الزخارؼ النباتية  -2
ذلؾ زيادة عمى  كىذا ما أطمؽ عميو اسـ "األربيسؾ". فركع النباتات كأكراقيا، قكاميا

براعتيـ الفائقة في الزخارؼ اليندسية كجميع أشكاليا مف مربع كمثمف كمستطيؿ كدائرة 
لصمتيا الكثيقة  كاحتمت الزخارؼ الخطية نصيب األسد مف الزخارؼ األخرل ،األنجـك 

اهلل سبحانو كتعالى فاعتنى بالخط كجعمو في مرتبة مرمكقة ف اإلسبلـ أل، بالديف اإلسبلمي
أقسـ بو في كتابو الكريـ في سكرة القمـ،فأبدع المسمـ إبداعا مذىبل في الزخارؼ الخطية 

 كمنيا اشتقت عّدة خطكط.
كعف محاكاة  ،الجمالية منيا البعد عف التجسيـ تـ التأسيس لبعض القيـ -3

ىماؿ قكاعد المنظكر لتشريحية في عمى عدـ مراعاة النسب ا ، كزيادةأك العمؽ الطبيعة، كا 
 الحيكاف.ك رسـك كصكر اإلنساف 

التاريخية بالصكر التي ك اقتصار المصكر عمى تزييف المؤلفات األدبية كالعممية  -4
إذ أّنو  ،الخطاط لو اتشرحو في المساحة البيضاء التي يتركيك تكضح مضمكف النص 

مية يتحرؾ دكف حرية، كبسبب ذلؾ انعدـ كجكد أسماء المصكريف في المخطكطات اإلسبل
 في القركف األكلى.

 حرقيا،كطمس الكجكه فييا أك  لمتشكيو المصكرةتعرض كثير مف المخطكطات  -5
 األكائؿ.فضاع معيا كـ ىائؿ مف إبداعات المصكريف 
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 خصائص التصوير اإلسالمي ومراحمو عبر العصور اإلسالمية 
 الصورة ومضمونها الروحي في الحضارة العربية : -1

 السريعةالّرحمة   بعد )فف التصكير( في اإلسبلـ أتطرؽ إلى جانب مف الّصكرةس    
 ىذا فمف المعركؼ أفّ  ،كقؼ اإلسبلـ مف فف التصكير م في  مف خبلليا تاّلتي غص

فف مف الفنكف الدخيمة عمى اإلسبلـ كشبو الجزيرة العربية، فيك كاف مكجكدا في الببلد ال
يراف كاليند كغيرىاالتي فتحيا المسممكف مف أم لـ تعرؼ  "فالجزيرة العربية ،ثاؿ العراؽ كا 

كلـ ييتـ  ،رمف الفنكف التي كانت منتشرة في اليكناف أك مصالنحت أك غيرىا  التصكير أك
ية إلى خارج شبو الجزيرة العرب بالفنكف التشكيمية إال بعد انتقاؿ مركز الخبلفة اإلسبلم

خمفاء بني أمية الذيف تقمدكا الحكـ عند انتقاؿ الخبلفة في في عيد ككاف ذلؾ  ،العربية
  1دمشؽ."

كقد ترككا  ،ـ كميتما بو إال في عيد بني أميةسبلمعركفا في اإلالتصكير لـ يكف 
بيد أّف السؤاؿ اّلذم يتبادر  ،تراثا في ذلؾ كازداد تطكرا كازدىارا في خبلفة بني العباس

؟ كلئلجابة مو التكحيدمككيؼ أدخميا في نظا كيؼ كظؼ اإلسبلـ الصكرة؟لمذىف ىك: 
لمفف اإلسبلمي كمضمكنو  عف ىذه األسئمة ال بد لنا مف الكقكؼ عمى القكاـ الركحي

 العقائدم .
 الفكر الروحي لمفن التصوير اإلسالمي : 1-1

"حضارة اإلسبلـ  ألفّ  ؛عمى أساس عقيدة التكحيد ارتكازهب الفف اإلسبلمي يتميز        
مف ي تنبع مف مكقؼ الفناف المسمـ  ك التجريدية التنفرد برؤيتيا الفنية كالجمالية ك ت

التنكع كالثراء ازنا...كفي ىذا التكحيد الكحدة ك انسجاما كتك  عا،الككف ...تكحيدا كتنكّ 
لمتذكؽ الفني، بعيدا عف كؿ ما يشيف السمك النفسي كالصفاء االجتماعي، كالخير سمة 

                                                           
 .101ص  ،  2012، لبناف ،67ع  )الكممة(،، مجمة منطمقات المنيج الفني الجمالي اإلسبلميدارس شيرزاد،  1
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كالفف اإلسبلمي يقكل كيضعؼ بقكة  إّنيا فطرة سميمة، مف فنكف المجتمع المسمـ،
لذلؾ تميزت حضارة اإلسبلـ  1"فيك مؤشر ليا في صحتيا كاعتبلليا. كضعؼ الفطرة،

  .التكازفك  كاف سببا في التنكع كاالنسجاـ لكحدىا بيذا التكحيد الذم

الفف اإلسبلمي عمى أساس مثالي "فالفناف كاف يسعى دائما إلى المعاني قاـ 
كلذلؾ كاف ىدؼ الفناف المسمـ  مف الفف ليس  ،كراء األشياء خاصة المعنى اإللييالكامنة 

نما كاف اليدؼ الكشؼ عف أعماؽ الح ،يةحاجة مادّ التعكيض عف  ياة كممارسة الكشؼ كا 
 2قكل كالتقرب مف اهلل."ممارسة الكشؼ ىي التّ  الخمؽ،ىي اإلبداع  ك 

كذلؾ مف خبلؿ عممية  ؛الفناف المسمـ دائما إلى الكشؼ عف أعماؽ الحياة سعى      
ما حاكؿ الفناف فكمّ  ، كتقربو منوعممية ىي التي تقكم صمتو باهللكىذه ال الخمؽ،اإلبداع  ك 

كبذلؾ يزداد  ،اء  حس بقكة اهلل كقدرتو العظيمةاستكشاؼ المعاني الكامنة كراء األشي
حية الكامنة كراء إيمانو كتقكاه، فكؿ صكرة تصكرىا يد الفناف المسمـ يقصد بيا الحاجة الرك 

 ركحية، كىذا ما تثبتوألّف اإلسبلـ قاـ في أساسو عمى ىذه القيمة ال ،الحاجة المادية
"لـ يعط الفناف المسمـ صكرة اإلنساف أك الشجر أك النير  :الدكتكرة نعمت أحمد فؤاد بقكليا

إلى  كينكنتو...ألّنو يعتبرىا ظبلال عابرة في طريؽ تطمعو الدائـ إلى ما كراء الطبيعة ...
  3اهلل الكاحد الخالؽ."

ىك المبدأ األساسي لمفف النار المتمثؿ بالجنة ك مف خبلؿ ممككتو التعبير عف الكاحد األحد ك 
اإلطبلؽ كال بالتسامي ك  ليذا نرل الفناف المسمـ لـ يعبر عف ىذا المبدأ إالّ ؛ اإلسبلمي

 شيء غيره.
                                                           

.14، ص 1،2010،دار الشركؽ القاىرة، ط-أصالتيا كأىميتيا–الفنكف اإلسبلمية  حامد سعيد، 1 
، 1في الفف الحديث،دار الكتاب العربي، القاىرة، دار الكليد ، دمشؽ، طعفيؼ البينسي، أثر الجماليات اإلسبلمية  2 

  .12، ص 1998
.90، ص 2010، الجزائر، نمنمات ك الزخرفة، كزارة الثقافةالميرجاف الثقافي ك الدكلي لمم  3  



خصائص التصوير اإلسالمي ومراحمو عبر العصور اإلسالمية             الثاني:الفصل   
 

 

64 

ه الصكرة تقتضي كىذ ،ي اإلسبلـ إلى نظاـ الكاحد األحدلذلؾ خضعت الصكرة ف    
عة كىذا مف الطبيأم يبتعد عف الكاقع ك ؛ التصكير الكمي كالكاقعي لؤلشخاص كالحيكانات

  أمكر:كمبدأ التكحيد يحتـ عمى الصكرة ثبلثة " ،مميزات الفف اإلسبلمي

 بتعاد عف اهلل تعالى.الالتحكير في الصكرة يعادؿ ا .1
 التجريد بمعنى االبتعاد عف الشكؿ الحقيقي لما خمقو اهلل تعالى. .2
النظرة الحدسية التي تسقط الفكارؽ بيف الجزئيات ساعية إلى إعادة  .3

اهلل دكف بيف اإلنساف ك  ،يائينّ الال ك  يائيبيف النّ  ،يالكمّ االتصاؿ بيف الجزئي ك 
 1 "بذاتو اإلليية.المساس 

خصائصو  كاحدة مف أىـّ  ،التكحيد عمى فف التصكير اإلسبلميكلقد فرضت عقيدة 
ىي النزعة التجريدية التي يستيدؼ الفناف مف كرائيا الكشؼ عف الجكىر الخالد، 

كىذه النزعة التجريدية تستند  ،لمطمقة بإلغاء كؿ ما ىك حسي زائؿكالكصكؿ حقيقة الككف ا
لـ تتجو الصكرة  إلى الكصكؿ إلى الجكىر المطمؽ عف طريؽ الرمز، لذلؾ "في حقيقتيا 

اإلسبلمية مثمما ىك الشأف في الغرب إلى االرتباط الكاقعي بالعالـ المرئي ،كلـ تتماثؿ 
ننا نممس في المكقؼ اإلسبلمي مف  الحيز المنظكر تحت ضغط النزكع إلى المحاكاة، كا 

سمميف ليست ي كخداع النظر، فالصكرة بالنسبة لممالتصكير رفضا كاعيا لئليياـ الشكم
يحاء بجكىر اقعي مستحيؿ مع  النمكذج كال يمكف أف تسعى إلى تطابؽ ك  ،سكل رمز كا 

ف أكىمت ألم مظير فإنيا لف تبمغ التعبير عف الركح ." ،الكاقعي  2ألّنيا كا 

اف أساسيا محاكاة العالـ لـ تسمؾ الصكرة طريؽ الحضارات السابقة التي ك
إّف الصكرة في اإلسبلـ رمز يحمؿ داللة الجكىر اإلسبلمي الذم ىك التكحيد، بؿ  ،الكاقعي

                                                           

.43،اإلسبلـ كالفف، ص  اسماعيؿ الفاركقي 1  
.167كالثقافة، ص المنظمة العربية لمتربية  الفف العربي اإلسبلمي،  2  
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فقد رسـ الفناف المسمـ لكحتو عمى بعديف فقط،  ،يكمف في منظكرىا الركحي لؤلشياء كالذم
 ، في كؿ نقطة مف المكحةليتمكف المشاىد مف رؤية اهلل ،كاستبدؿ العمؽ بالمنظكر الركحي

ـ الشيادة "إّف الفناف المسمـ يسعى إلى تجاكز عالكلذلؾ   في خمقو، دكف المضاىاة
لذلؾ فإّنو عندما يرسـ شكبل في مخطكط ككتاب المقامات أك  ،لمكصكؿ إلى عالـ الغيب

بؿ إسقاط  ،يكف يسعى مف كراء الصكرة الدقة كالمحاكاةاء فمـ كما في قصكر سامرّ  جدار
بقدر ما يككف  ،كبقدر ما تبدك الصكرة مصحفة ،ـ عمى عالـ ذم حدكد كفكاصؿحدسو العا

تصحيؼ ما يميز الصكرة في كىكذا يبقى التحكير كال ،1ارتباطو بعالـ الغيب قكيا ..."
بفضؿ حدسو الذم يسقطو اف بيذا التحكير يريد الكصكؿ إلى عالـ الغيب فالفنّ  ،اإلسبلـ

ذا أراد الكصكؿ إلى عالـ الغيب فإّف المحاكاة  ،عمى الكاقع  تنفعو ألنيا تنطمؽ مف الكا 
يصؿ إلى العالـ اآلخر عالـ بعكس التحكير فإّنو ينطمؽ مف الكاقع  ل ،الكاقع كتعكد إليو

حيث يحس الفناف  ،ا كاف االرتباط بعالـ الغيب أكبرككمما كاف التصحيؼ كبير  ،الغيب
 بتفاىة الشيء الكاقعي كيسعى لمكصكؿ إلى الجكىر المطمؽ.

ير اإلسبلمية بيف "العالـ المادم كالعالـ الركحي ربطا كقد ربطت فمسفة التصك 
كلقد ارتبط ىذا  ،عماؿ الفف نمطا فريدا في مزاياهمحكما ينزع إلى الكماؿ كيجعؿ مف أ

 2النكع  مف التصكير بتطكر المخطكطات في شتى المجاالت."

كىذا  ،عالـ الركحي كلـ يفصؿ بينيماالير اإلسبلمي بيف الكاقع المادم ك ربط التصك 
ربط يظير في كأكثر ما يظير ىذا ال ،لفنكف اإلسبلمية كما ذكرنا سابقاىك حاؿ جميع ا

كليذا فقد تأسس فف التصكير اإلسبلمي "عمى ثقافة جديدة  ،المخطكطات اإلسبلمية
كىذا االقتراف شكؿ أساسا  ،ة الفمسفية بالفكر اإلليي المجرداقترنت باتحاد النظرية العقمي

تبط بفف المنمنمات باعتبارىا تعطي صكرة خاصة لتمثيؿ ساطع لعممية لمحتكل جمالي ار 
                                                           

.67عفيؼ البينسي، جماليات الفف العربي، ص   1  
.90الميرجاف الدكلي الثقافي لممنمنمات كالزخرفة، كزارة الثقافة، ص   2  
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فكانت بمثابة تعبير صكفي  الخمؽ اإلليي مف دكف أف تقع في ما يضاىي خمؽ اإلليي،
يمانو  صجاه إلى الكمي غير المشخّ االتّ الجتياز الزائؿ الكاقعي ك  بفعؿ خياؿ المزكؽ كا 

ؿ ببل شكائب كفي مركزية إشعاعية تشكّ  ككأنو يضع منمنماتو في مسار دائرم ،القكم
  1ال مكضكعيا لركح العقيدة اإلسبلمية."معدّ 

ينطمؽ الفناف المسمـ مف الكاقع في صكره ثـ يجتازه بكؿ حرية كطبلقة إلى ما كراءه 
ره في حياتنا بل لنا ما لـ نتصكّ عف اهلل لذلؾ نراه يسبح في خيالو مشكّ  لمبحث عف المثؿ،
ذم افي الّ لذلؾ كاف اإلسبلـ الينبكع الصّ  ،ل مف ركح كعقيدة اإلسبلـتغذّ أبدا كىذا الخياؿ ي

بيعة  ائـ كلـ يأخذ عف الطّ يغترؼ منو المصكر المسمـ ما أراد مف تصاكير، فيك سنده الدّ 
أمؿ، كىذا ما جعؿ أراد إلغاءىا ألّنيا في نظره حاجب يمنعو مف التّ  ،بؿ أراد أكثر مف ذلؾ
 اإلسبلمي.  فيو جميع خصائص الففّ المنمنمات فنا تنعكس 

 المنظور الروحي لمصورة :  1-2

كأىـ ميزة ربطت بيف فف  ،إلسبلمي في جكىره بعقيدة التكحيدارتبط فف التصكير ا
ىذا األخير الذم يربط الصكرة باإلليي المجرد  ،التصكير كالتكحيد ىك المنظكر الركحي

م كالذ ،المنظكر الخطي عند الغربختمؼ عف الحتكائو عمى مجمكعة مف الخصائص ت
ف كاف المنظكر عند ىذا األخير يقترب ،كاف عند اليكناف  كعند الصيف كاليند مف  كا 

كاآلف سنكتفي بذكر  ،كلكف يخافو في أشياء كثيرة ،المنظكر الركحي عند المسمميف
 2ي:خصائص المنظكر الركحي التي عّددىا لنا الدكتكر عفيؼ البينسي كالمتمثمة فيما يم

                                                           

.94، ص  كلي الثقافي لممنمنمات كالزخرفةالميرجاف الد المرجع نفسو  1  
. 43،44،45، أثر الجمالية  اإلسبلمية في الفف الحديث، ص ص ينظر عفيؼ البينسي  2  



خصائص التصوير اإلسالمي ومراحمو عبر العصور اإلسالمية             الثاني:الفصل   
 

 

67 

ىك يؤكؿ إلى رسـ أك  ،ي يحدد مرتسـ األشياء عمى المسطحإّف المنظكر الركح -1
المكاضيع كقد تكشفت في جميع الخصائص الشكمية ليذه شريحة األشياء ك 

 األشياء.
فيما  ،نت دائما التعبير عف الرسـ بذاتوبيذا نقكؿ إّف ميمة الفناف العربي كا -2

 المشيد بذاتو.ة الفناف الغربي  التعبير عف كانت ميمّ 
ج لقد اىتـ المصكر المسمـ في رسـ تصكيره بعدـ مضاىاة اهلل في خمقو فمقد در  -3

نو كعاء المضمكف الركحي عنو أل الثالث كالتعبيرعمى عدـ تصكير البعد 
األشياء ىذا المضمكف المرتبط بمقدرة اهلل تعالى الذم ينفخ الركح في  ،لؤلشياء

 مقدرة اإلنساف. دكف
بالنسبة  كّمو مكجكدالككف لمنظكر الركحي ىك أّف الكائنات ك ي اثمة أمر ميـ ف -4

كىكذا فإّف  .ليس كجكده قائما بالنسبة لئلنسافهلل ألّنو مف صنعو كخمقو ك 
ة التي ال تحدىا  زاكية بصر المشاىد ترل مف خبلؿ عيف اهلل المطمقاألشياء  ك 

ترل مف  يجعؿ األشياء كالمشاىد، عمى عكس المفيـك الغربي  الذم ضيقة
بيف رؤية اهلل كرؤية  ،كشتاف بيف رؤية شاممة كرؤية ضيقة ،خبلؿ عيف اإلنساف

فالرؤية اإلليية ىي رؤية إشعاعية  لشمكليا كضخامتيا، كىي رؤية  ،اإلنساف
جميع الجكانب  ألّنيا صادرة عف نقاط ال حد ليا  كغير ثابتة ألّف  اهلل يمؤل 

 الكجكد .
الركحي ال يرل مف خبلؿ عيف اإلنساف بؿ مف خبلؿ  إذا كاف المكضكع في المنظكر -5

عيف اهلل فإّف ىذا المكضكع ينفصؿ عف الكاقع  كيصبح شيئا جديدا ككاقعا جديدا يفرض 
ية )السجادة مثبل المصكر الركحي يأخذ مف الكاقع عناصره الفنّ ك  ،و عمى الناظرسنف
احد لكي مى سطح ك الطاكلة كاإلطار المعمارم كاألشخاص ( كيرسميا ثـ يرصفيا عك 

 فميس ما ييمو جماؿ الشيء المكضكعي. ،يبدك ما فيو مف جماؿ فني
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إّف المنظكر الركحي في المكحة المسطحة يبقى حرا مطمقا ال تقيده قكاعد  -6
المنظكر كتقكده في مسارىا المتعمؽ في البعد الثالث مف خبلؿ زاكية البصر 

 المحددة.

قكانيف ركحية يحكميا مفيكـ  ،العرب ليا قكانينيا التي تحكميا كعميو فالصكرة عند      
الكجكد األزلي "اهلل" كمفيـك فناء األشياء كعبلقتيا بيذا الكجكد األزلي لذلؾ يحاكؿ الفناف 

فالمنظكر الركحي يقكـ عمى  أف يخطط لمنظكر ركحي يقـك عمى مفيكـ الكجكد األزلي،
كفناء جميع األشياء األخرل بما  ،كده األزلياهلل مصدر كؿ شيء ككج ىذا األساس أفّ 

   1"ُكؿُّ َمف َعَميَيا َفاف َكَيبَقٰى َكجُو َربَِّؾ ُذكٱلَجمَِٰؿ َكٱإِلكَراـِ  فييا اإلنساف كما في قكلو تعالى"
 خصائص الصورة في الحضارة العربية  :  -2

تميزت الصكرة في الحضارة اإلسبلمية بعدة خصائص جعمتيا تختمؼ عف الصكرة    
ال تغفؿ قكاعد ( فيي ال تمجأ إلى خداع النظر ك  الركمانيةي الحضارات السابقة )اليكنانية ك ف

، كمما زاد الصكرة تألقا ىك حسف ترتكز عمى بعديف فقط كتيمؿ العمؽالمنظكر إذ أنيا 
لؤللكاف كالتبلعب بدرجاتيا مف المكف الفاتح إلى الغامؽ  زد عمى  استخداـ المصكر العربي

 ذلؾ اتساميا بالتحكير عف الطبيعة كالتجريد كسنتطرؽ ليذه السمات بالتفصيؿ :  
 والوحدة:التنوع  2-1

ثـ ىي  ،مستقمة يكاد كؿ منيا يغني بذاتو " إلى مكضكعات حيث تنقسـ كؿ صكرة 
فنجد في الصكرة الكاحدة عدة مكاضيع ككؿ  2متكامبل ."إلى ذلؾ تككف في مجمكعيا شكبل 

مكضكع مستقؿ بذاتو لكف الغريب في  األمر أننا نجد كؿ تمؾ المكضكعات كالتقسيمات 
 كحدة متكاممة حتى أنؾ ال تستطيع الفصؿ بينيا .

 

                                                           

.26/27اآلية ، الرحمفسكرة   1  
.25، ص 2001، 1لبناف، ط دار الناشركف، مكسكعة التصكير اإلسبلمي ، ثركت عكاشة،  2  
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 البعد عن الطبيعة:  التجريد والمحاكاة و  2-2
في اإلسبلـ لذلؾ "لـ تتجو الصكرة التحكير مف بيف أىـ سمات الصكرة التجريد ك 

اإلسبلمية مثمما ىك الشأف في الغرب إلى االرتباط الكاقعي بالعالـ المرئي كلـ تتماثؿ مع حيز 
ننا نممس في المكقؼ اإلسبلمي مف التصكير  ،ظكر تحت ضغط النزكع إلى المحاكاةالمن كا 

سمميف  ليست سكل رمز رفضا كاعيا لئليياـ الشكمي كخداع النظر، فالصكرة بالنسبة لمم
يحاء بجكىر كال يمكف أف تسعى إلى تطابؽ  ألنيا إف  ،كاقعي مستحيؿ مع النمكذج الكاقعيكا 

، فالمصكر اإلسبلمي لـ ينقؿ عف 1أكىمت ألم مظير فإنيا لف تبمغ التعبير عف الركح
البحث كىك يريد  ،قبل صادقا ألنو يرل في التحكير كالتجريد ابتعادا عف خمؽ اهللالطبيعة ن

تقكؿ الدكتكرة نعمات  عف المثؿ التي ىي خمؼ الصكرة كليست الصكرة في حد ذاتيا حيث
" لـ يعط الفناف المسمـ صكرة اإلنساف أك الشجر أك النير كينكنتو....ألنو يعبر  :عبد الفتاح

 2إلى اهلل الكاحد الخالؽ. ..الطبيعة.عف ظبلؿ عابرة في طريؽ تطمعو الدائـ إلى ما كراء 

فالصكرة لـ تسمؾ طريؽ الحضارات السابقة التي كاف أساسيا محاكاة العالـ الكاقعي فيذا 
يحمؿ   إف الصكرة في اإلسبلـ رمز ،ف اإلسبلمي الذم ينبذ خداع البصريخالؼ تعاليـ الدي

يكمف في منظكرىا الركحي لؤلشياء "فمـ يكف ك الذم ىك التكحيد داللة الجكىر  اإلسبلمي ك 
ألساليب تطكر في الفضاء العربي اإلسبلمي مجرد نسخة مكررة لتمؾ االتصكير الذم 

 3األرابيسؾ. "المكركثة في المنمنمات كالخط  ك 

لـ الحقيقي المادم بقدر ما االفناف المسمـ لـ يكف ييمو الع كيؤكد عفيؼ البينسي أفّ   
ة كاف الكصكؿ إليو في كؿ صكر لغيب لذلؾ سعى دائما لمبحث عنو ك كاف  ييمو عالـ ا

إذ يقكؿ :" إف الفناف المسمـ  ؛التصحيؼى  لو ذلؾ إلى عف طريؽ التحكير ك يرسميا كلف يتأتّ 
لذلؾ فإنو عندما يرسـ شكبل في  ،ـ الشيادة لمكصكؿ إلى عالـ الغيبيسعى إلى تجاكز عم

                                                           

.167ص  ،1994، تكنس ، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة،1ج اإلسبلمي،الفف العربي   1  
..67ص  ، قافي الدكلي لممنمنمات كالزخرفةف الثالميرجا  2  
  .78،ص 1012لبناف، ،67التجربة الجمالية في التصكير في الفف اإلسبلمي،)مجمة الكممة( ،ع  حميد حمادم،  3
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مخطكط ككتاب المقامات أك جدار كما في قصكر سامراء فمـ يكف يسعى مف كراء الصكرة 
كبقدر ما تبدك الصكرة  ،و العاـ عمى عالـ ذك حدكد كفكاصؿبؿ أسقط حدس ،اةكالمحاكالدقة 

مف أىـ ما يبقى التحكير كالتصحيؼ  1مصحفة بقدر ما يككف ارتباطو بعالـ الغيب قكيا ...
بفضؿ حدسو فالفناف بيذا التحكير يريد الكصكؿ إلى عالـ الغيب  ،يميز التصكير اإلسبلمي

ذا أراد الكصكؿ إلى عالـ الغيب فإّف المحاكاة ال تنفعو ألنيا تبدأ  ،اقعالذم يسقطو عمى الك  كا 
يصؿ إلى العالـ التحكير الذم ينطمؽ مف الكاقع لبعكس التصحيؼ ك  ،كاقع كتعكد إليومف ال

 ،الرتباط بعالـ الغيب كبيرا كقكياككمما كاف التصحيؼ كبيرا كاف ا ،اآلخر عالـ الغيب
كأساسو الذم يقـك عميو ىك الفكرة الفمسفية  ،مي ككؿاإلسبل فالتجريد يعتبر جكىر الفف

العقائدية التي تقكـ عمى كحدانية اهلل سبحانو كتعالى  كاإليماف المطمؽ بزكاؿ كؿ الكائنات 
"حينما يتحدث عف  تجريد  ماعدا ىك تعالى  كىذا ما يؤكده  الدكتكر"عبد العزيز مرزكؽ

جمع الفناف اإلسبلمي في زخرفتو عناصر ة : "الطبيعالفناف المسمـ لؤلشكاؿ المكجكدة في 
رل بيذا الطبيعة المختمفة مف حيكاف كنبات كجماد بحيث يخرج بعضيا مف البعض ككأنو ي

الجماد، باعتبار أنيا ال يستكم لديو اإلنساف كالحيكاف كالنبات ك  ،أف المخمكقات كأنيا سكاء
كليس ليا جميعا إال كجكد زائؿ سائر  ،كاحدة بؿ تتغير مف حالة إلى حالةتثبت عمى صكرة 

كىنا يؤكد عبد العزيز مرزكؽ  2إلى الفناء بينما الحؽ الباقي ال يعتريو تغيير كال يمحقو فناء ".
عمى حتمية فناء الككف كزكاؿ المخمكقات كبقاء اهلل كحده ال  شريؾ لو كما في قكلو تعالى 

  3". ٦٢َربَِّك ُذو ٱلَجمَِٰل َوٱإِلكَراِم  َيبَقٰى َوجوُ وَ  ٦٢ُكلُّ َمن َعَميَها َفان في سكرة الرحمف " 

كالمثؿ األعمى السرمدم المنزه عف  ،اف المسمـ دائما إلى الحؽ المطمؽفقد سعى  الفن
فضؿ لذلؾ اختار ىذا الفناف أ ،لكحدانية ىي غايتو كما يصبك إليوكؿ شيء، كمف ىنا كانت ا

كفي  طريؽ نزعتو التجريدية كتصحيفو لؤلشكاؿ،كىذا عف  ،الصيغ تعبيرا عف ذلؾ المضمكف
                                                           

.67،ص 1978عفيؼ البينسي، جماليات الفف العربي ، عالـ المعرفة، الككيت،   1  
 .  28أكتكبر،ص  7منشكرات جامعة  اإلسبلمية في مشغكلة فنية معاصرة،المنمنمات  محمكد حسيف عشعش،  2
.26/27سكرة الرحمف/ اآلية   3  
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"إّف الفف التجريدم أقدر عمى التعبير عف الركحانية  ىذا الصدد يقكؿ مارسيكف بريكف:
حيث ال يرتبط بالشكؿ الطبيعي فحسب كلكّنو أيضا  السامية العميقة مف الفف التمثيمي،

لية مف تمؾ التي يثيرىا الشكؿ يستطيع بغير طريؽ ىذا الشكؿ إثارة حاالت عاطفية أكثر انفعا
مكاصبل حديثو في نفس المضمكف :"إّف الفناف عندما كاف يسعى إلى التعبير عف 1الطبيعي."

كىذا ما حدث فعبل بالنسبة لمفف اإلسبلمي . العاني اإلليية ك الركحانية كاف يمجأ إلى التجريد
 2عامة حيث عبر دائما بصكرة غير تمثيمية عف المطمؽ المتعالي."

كمف خبلؿ األعماؿ الفنية التي كصمتنا في فف التصكير يمكف أف نستنتج أّف التجريد 
في التصكير اإلسبلمي كاف كفؽ مستكييف ،مستكل "يقكـ بتحكير معالـ الشكؿ الكاقعي 

ميا  في تصكير الييئات ، كيظير ىذا ج3كتعديؿ نسبو كأبعاده كفقا إلرادة الفناف كرؤيتو"
كما زينت بيا  ،ية التي زينت بيا جدراف القصكر كالحماماتطبيعالكائنات الالبشرية ك 

 الكتب.صفحات المخطكطات ك 
أما المستكل الثاني كىك الذم عبر عف ىذا التجريد بصكرة كبيرة ك عميقة ،حيث 
تمثؿ في االبتعاد كؿ البعد عف تمثيؿ العنصر الطبيعي ،كاالتجاه نحك الجكىر المطمؽ، 

نية الكامنة كراء شكمو الظاىرم الطبيعي،كىذا ما تمثؿ في فف كاالىتماـ بحقيقتو الباط
 الزخارؼ اليندسية ك النباتية ما اصطمح عميو باألرابيسؾ أك الرقش العربي.

فالتجريد في الفف اإلسبلمي ىك نزعة فنية ركحية نابعة مف أعماؽ الفناف المسمـ  
يصبك دائما إلى كشؼ الجكىر كمف نظرتو الصكفية لمككف كالحياة،تمؾ النظرة التي جعمتو 

كلف يتأتى لو ىذا الكشؼ إال بإلغاء المظاىر الشكمية الحسية التي تعتبر زائمة في  المطمؽ،
"ال يكجد  كىذا ما يؤكده الدكتكر عبد العزيز مرزكؽ في قكلو: كالبحث فيما كرائيا، نظره،

                                                           
 دراسة نقدية في جماليات الفف اإلسبلمي كظبللو عمى الفف الحديث،عالـ الكتب،-جماؿ كظبلؿ  عيد سعيد يكنس، 1

  .76ص  2015، 1ط القاىرة،
.77-76المرجع نفسو، ص ص  2  
.77و، ص المرجع نفس  3  
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بفضؿ ىذا التجريد الركحي، كال تبرز قيمتو اإلنسانية إال  معنى الجماؿ في الفف اإلسبلمي،
     1كبفضؿ الرغبة الدائبة في التعبير عف خفايا الحس."

 االبتعاد عن المجون والعربدة :  2-3
مجانبة التصكير اإلسبلمي في األكثر لكؿ ما يكحي بالعربدة أك المجكف كعدـ إلقائو باال     

كير اإلسبلمي أساسا لمممكؾ لقد كاف التص 2لمكجدانيات إذ كاف ديدنو التسمية ال اإلثارة"
األمراء ككصؼ كؿ ما يدكر في ببلطيـ ككاف مف المستحيؿ عمى المصكر أف يصكر غير ك 

ما كاف يكجد فييا فقد كاف الببلط الممكي  ببلط المنازعات كالشكايات إذ كانت تعد كما قاؿ 
بتعد كثيرا كليذا كاف التصكير فييا أقرب كثير إلى الجد كا ثركت عكاشة بيكت المسمميف،

 عف  الميك كالتسمية.
 إلغاء البعد الثالث ) التسطيح (:  2-4

اىتـ المصكر المسمـ في تصكريو بعدـ مضاىاة خمؽ اهلل لذلؾ عمد إلى عدـ تصكير      
ىذا المضمكف  البعد الثالث "كالتعبير عنو ألنو يعنى كعاء المضمكف الركحي لؤلشياء،

فالصكرة في  3ينفخ الركح في األشياء دكف مقدرة اإلنساف."المرتبط بمقدرة اهلل تعالى الذم 
اإلسبلـ لـ تخضع لقكاعد المنظكر كما ىك متعارؼ عميو في التصكير األكركبي لذلؾ جاءت 
الصكرة مسطحة ككأنيا عمى مستك كاحد كرسمت عمى بعديف فقطيما الطكؿ ك العرض كلعؿ 

كىذا ما سنتطرؽ إليو الحقا بالتفصيؿ  المصكر المسمـ كاف ذكيا كاستبدؿ العمؽ باأللكاف 
البركز ابتعادا كاضحا فقد ر اإلسبلمي ىك بعده عف التجسيـ ك كمف  المميزات الرئيسة لمتصكي

ندما عزؼ عف ابتعد عف تصكير العمؽ ألف فيو مضاىاة لخمؽ اهلل "كلكّنو في الحقيقة ع
ما إنّ  البصرم لؤلشياء، المادم المممكس الذم يتحقؽ بتأكيد المظيرتحقيؽ العمؽ الحسي ك 

                                                           

  .79دراسة نقدية في جماليات الفف اإلسبلمي كظبللو عمى الفف الحديث ، ص -جماؿ كظبلؿ عيد سعيد يكنس،1 
.25ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص   2  
  .34أثر الجماليات اإلسبلمية في الفف الحديث ،ص  عفيؼ البينسي، 3
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كىـ العمؽ  كاف ييدؼ إلى تحقيؽ نكع آخر مف العمؽ أسمى مف ذلؾ العمؽ الحسي،
 و استبدلو بالمنظكر الركحي لؤلشياء .كلعمّ  1الكجداني أك المعنكم ."

 :2إغفال االنفعاالت الوجدانية و النفسية التي تتراءى في الوجوه 2-5
كمف خصائص الصكرة جمكدىا كعدـ إظيار انفعاالتيا ،فكانت الكجكه تظير جافة ال       

حركات كال أحاسيس فييا أم "عدـ الدقة في مراعاة النسب الطبيعية  في رسـ أجزاء الجسـ 
و كيرجع ثركت عكاشة السبب إلى أنّ  3اإلنساني أك بعبارة أخرل عدـ مراعاة أصكؿ التشريح."

ي خدمة الببلط الممكي فبلبّد لو أف يتميز بمظاىر الكقار في القصر ماداـ التصكير كاف ف
كأماـ الحكاـ، إال أّف ىناؾ بعض المصكريف أغفمكا ذلؾ كأظيركا صكرىـ بتعبير كانفعاالت 

 رائعة ككأف الصكرة تتكمـ أمامؾ .
 االستعمال الجمالي لمون :  2-6

بعديف فقط  الطكؿ كالعرض ر اإلسبلمي جاءت جميع صكره عمى صحيح أف المصكّ     
ليذا جاءت مسطحة ال عمؽ فييا لكف بذكائو كاستخدامو الجيد لؤللكاف عكض العمؽ 
باستخداـ األلكاف كبركزىا " حيث أف المكف الذم يضعو الفناف سرعاف ما يبرز إلى األماـ أك 

ثالث رغما عف كبذلؾ تكحي األلكاف بذلؾ البعد ال ،ى الكراء تبعا لسخكنتو أك بركدتويتراجع إل
كلمعرفة الفناف المسمـ بأىمية المكف  4"الفناف نفسو ككذلؾ تفعؿ الخطكط أيضا نفس الشيء.

فإنو "اعتنى بو عناية شديدة كأفرط  في ذلؾ إفراطا ممحكظا مما يبعث في الصكر إحساس 
  5بما ليا مف سحر عجيب."

                                                           

.31في مشغكلة فنية معاصرة، ص محمكد حسيف عشعش، المنمنمات اإلسبلمية   1  
.25ثركت عكاشة ، مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص   2  
، دار الفنكف العممية، 3مياديف الحضارة العربية اإلسبلمية كأثرىا عمى الحضارة اإلنسانية ،ج عبد الفتاح مصطفى عنيمة،3 

  .120ص  ،2008اإلسكندرية، 
 .30، ص  المرجع السابؽمحمد حسيف عشعش،  4
.120، ص المرجع نفسو   5  
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يكشؼ عف  ،خاصاذم يعطي لمكحة بركزا كجماال كف ىك الشيء الكحيد الإّف المّ  
حتى أنو استعمؿ في إخفاء األشياء التي ال يريد المصكر إظيارىا،  ،أشياء كثيرة كيكضحيا
كىذا ما ينتج مف خبلؿ تفتيح  ،ف خبللو األشياء البعيدة قريبة كالعكسكأحيانا كثيرة ترل م

نو يظير أل ،لفي أنو مرتبط أشد ارتباط بالنكرالمكف أك تغميقو، كيرل الدكتكر أبك صالح األ
مي يؤدم كظيفة جمالية أساسا أكثر ما يظير فيو إذ يقكؿ "كاستعماؿ األلكاف في الفف اإلسبل

ة مف الخضراء كالذىبية بكثرة ....إلى جانب مساحات محدكد...كتستعمؿ األلكاف الزرقاء ك 
لمكف كما نشاىد في المنمنمات كالتحؼ الزجاجية ...  كا نية...الباأللكاف الحمراء كالصفراء ك 

استعماؿ  1السيؿ  الخضيب كىي ألكاف باردة."ألكاف السماء كالماء ك  :األخضر كاألزرؽ
، كاأللكاف التي استعمميا الفناف المسمـ اإلسبلمي غرضو الكظيفة الجمالية األلكاف في الفف

كف خصكصا ألكاف السماء الكلخمسة ألكاف منتقاة مف الطبيعة ك محدكدة لـ تتجاكز ا  كانت
الطمأنينة، كالمكف لمشاىد ليؿ بالراحة  ك ا ىي ألكاف ترتاح العيف لرؤيتيا كيحّس ك كالسيكؿ 

األخضر مذككر في القرآف الكريـ كثيرا كىك يرمز إلى الجنة كىذا ما يؤكد سعي المصكر 
لمبحث كالكصكؿ  إلى العالـ اإلسبلمي الدائـ كراء الجكىر المطمؽ كالترفع عف العالـ المادم 

كف الذىبي بسخاء كبير فيك كما يقكؿ صالح األلفي :"لكف يسمب دـ  المّ كما استخ ،اآلخر
مف شأنو أف يخرج اإلنساف مف الكاقع األرضي  كلو بريؽ سحرم... األشياء أجساميا...

يشاىد في  كالمكف الذىبي ليس لكنا بالمعنى الصحيح ألنو ال كيرفعو إلى السماء كالجنة...
  2الطبيعة."

الفناف المسمـ بخيالو الكاسع  لكنا غير مكجكد في الطبيعة لكنا ذىبيا، استحضر 
ينقمو إلى السماء العميا كىذه غاية مف خاصة، مف شأنو أف يرفع المشاىد ك أعطاه ميزة 

فاأللكاف التي استخدميا المصكركف  المسممكف مذككرة تقريبا في  غايات العقيدة اإلسبلمية.
مكا األحمر كفضّ  ،االستبرؽ ىك األزرؽك  ،السندس ىك األخضر الفاتح ا " إفّ القرآف الكريـ فقالك 

                                                           

.106د.ت، ص  دار المعارؼ، لبناف ، الفف اإلسبلمي، األلفي،أبك صالح   1  
.106المرجع نفسو ، ص   2  
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...كسمكا  22عمى غيره كسمكه المرجاف لكركد المفظ في القرآف الكريـ في سكرة الرحمف اآلية 
 1المكف األبيض بالمؤلؤ أما األحمر القاني بالياقكت."

القرآف كاإلسبلـ كلـ يحيدكا كمنو نستنتج أف المصكريف المسمميف بقكا دائما في دائرة 
    عنيا كىذا ما أضفى تمؾ الممسة السحرية عمى أعماليـ .

 الظل و النور :  2-7
كف فبلبد لنا أف نتحدث عف الظؿ كالنكر ألنيما يسيراف في خط إذا تحدثنا عف المّ        
تِ "، لقد اعتبر اإلسبلـ النكر جكىر األشياء كاحد وَٰ ككاف الرسكؿ  2".َوٱأَلرضِ  ٱلمَُّو ُنوُر ٱلسَّمَٰ

 َوَداِعًيا عميو كسمـ كما قاؿ تعالى ) صمى اهلل
عبير عنو التّ الفناف المسمـ عمى إبراز النكر ك  فمقد ألحّ  ،3(٦٢َوِسَراجا مُِّنيرا  ۦِإَلى ٱلمَِّو ِبِإذِنوِ 

 كىك مبدأ أساسي في تككيف الجمالية اإلسبلمية كألىمية ىذا النكر فقد انعكس عمى لكحات
كقد استعمؿ  ،كرة خالية مف ذلؾ اإلشعاع المنيركصكر المصكر المسمـ فبل تجد أية ص

كف يستعمؿ لذاتو لؾ أف المّ ذ ر،األحياف" المكف لمداللة عمى النك الفناف المسمـ في كثير مف 
ة ألف األلكاف المستخدمة ىي ألكاف نقي ،كمف جية أخرل لغرض كظيفة النكر ،مف جية

ؿ النكر، كأما الظبلالظممة ك فبيا يمكف التعبير عف  ،عمى الصكرة صافية تعكس إشعاعيا
سقكط بعض  ، كىي في كثير مف األحياف ال تظير بسببفكانت كظيفتيا جمالية تشكيمية

 4التنكع الجمالي الخالص".كىي تعطي النبرة ك  ،الممسات الضكئية عمييا
فقد  ،التعبير عف النكر عبير عنو كميمةؿ الفناف المسمـ  المكف ميمتيف ميمة التحمّ 

كاف عمؿ المكف عمؿ النكر في المكحة ألف المصكر كاف ينتقي األلكاف الصافية النقية 

                                                           

. 420، ص 2007دار الثقافة كاإلعبلـ، الشارقة،  بركات محمد مراد، اإلسبلـ كالفنكف،  1  
.35اآلية /سكرة النكر  2  
.46اآلية / سكرة األحزاب   3  
.107أبك صالح األلفي، الفف اإلسبلمي، ص   4  
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، كأما الظبلؿ فكانت منعدمة تقريبا في الصكرة ألف الصكر كانت إلظياره في جميع صكره
 مسطحة  فمستحيؿ أف تظير فييا الظبلؿ إال مف خبلؿ التبلعب باأللكاف .

 ثراء المممس السطحي:   2-8
المممس السطحي مف أىـ القيـ التشكيمية التي يكظفيا المصكر المسمـ في عممو  دّ يع    

كيتعامؿ معيا بكثرة فالفف اإلسبلمي" مف أغنى الفنكف في التنكيع المكجكد في سطكح المباني 
نجد الفناف إذ  ،تمفة ،كمختمؼ الصناعات التطبيقيةكجدرانيا كعمى التحؼ كاألكاني المخ

كسابو قيمة المسمـ يستفيد مف كؿ خامة كمف كؿ عنصر كفي كؿ لكف في أنحاء ا لسطح ،كا 
كمنكعا في اتساع العنصر الزخرفي كما استغؿ أيضا الظبلؿ التي تمقييا  ،مممسيو عالية

اف  المسمـ فالفن 1العناصر عمى األرضية لمكصكؿ إلى أعمى قيمة جمالية في المممس."
الزخارؼ كاأللكاف إلغناء سطح لكحاتو مستفيدا مف التنكيع الزخرفي الخامات ك استغؿ جميع 

ي مف زخارؼ نباتية كىندسية كخطية فبل نجد أية صكرة خالية مف ىذه الزخارؼ فنبلحظيا ف
المساجد كالمخطكطات كاألكاني ك التحؼ كما انو استغؿ كؿ ما ُرسـ عمى جدراف القصكر ك 
"كقد تمثمت ىذه القيمة المممسية في ىذا اإلنتاج نتيجة  بعض ظبلؿ العناصر المرسكمة،

تكرار عناصره كرسكمو ككحداتو كانتشارىا لتشمؿ كؿ مساحة السطح كتغطي كؿ جزء فيو 
ػػ العمماء بذا ما اصطمح عميو بعض الباحثيف ك ، كى2بحيث ال يترؾ الفناف مساحة فارغة "

كثرة استعماؿ الزخارؼ في الرسكمات الدكتكر زكي محمد حسف في  قاؿ"كراىية الفراغ " ك 
" تتجمى في ميؿ الفنانيف المسمميف إلى تغطية  :الفنكف اإلسبلمية بصفة عامةاإلسبلمية ك 

كىذا ما يمفت النظر في كثرتيا في  ،بيـ مف تركيا بدكف زينة أك زخرفةالمساحات كىر 
 3زخرفية قبؿ كؿ شيء" االعمائر كالتحؼ الفنية اإلسبلمية كىكذا كانت الفنكف اإلسبلمية فنكن

كراىية الفراغ كاف "يقصد بيا عند العرب محاربة إبميس التي ال  أما عفيؼ بينسي فيرل أفّ 
                                                           

.108-107ص ص   اإلسبلمي،الفف  األلفي،ينظر أبك صالح   1  
.34محمكد حسيف عشعش ، المنمنمات اإلسبلمية في مشغكلة فنية معاصرة ، ص   2  
. 44، ص 1981، دار رائد، بيركت في الفنكف اإلسبلمية، زكي محمد حسف،  3  
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فحيث يسعى المرء إلى مقاكمة إبميس ،يككف قد أرضى  ،ا باألىمية إال عبادة اهلل تعالىيقابمي
إبميس كتخريبو فإنو اهلل كأطاعو، كلكي ال يترؾ الفناف العربي مجاال في عممو الفني لعبث 

إما بإضافة عناصر شكمية أك بتفريغ عناصر  ،الفراغات في عممو الفنييقكـ بإشغاؿ جميع 
 1تجريدية ىندسية أك نباتية في رقشو ."

 يفرىا محمكد حسكانت آراء ىؤالء الباحثيف كثيرة حكؿ ىذا المكضكع كقد فسّ لقد 
حظة أك مجرد تعبير عف ىذه االبتكارات لـ تكف كليدة المّ  عشعش مف الناحية الفنية "أفّ 

صكؿ إلى بؿ ىي جيد مستمر كمعاناة دائمة مف الفناف لتحقيؽ رغبتو في الك  ،عاؿ عابرانف
 2صبره."كامف كراء إصرار الفناف المسمـ ك كىذا ىك األساس ال ،أعمى مراتب الكماؿ الفني

 الخط وقدرتو التعبيرية : 2-9
مف أىـ العناصر  التي يمكف أف نبلحظ فيما يحيط بنا مف أشكاؿ كأشياء يعتبر الخط 

ذا كاف الخط في أبسط تعريفاتو "ىك ذلؾ األثر الذم تتركو كراءه  كجكده في حياتنا اليكمية كا 
كأنكاع  3أك شكمو ." نقطة تتحرؾ في فراغ فيجيد ذلؾ األثر المنساب طكؿ الشيء أك حجمو،

الخط المنحنى الذم نراه في العناصر نيا الخط المستقيـ ك في حياتنا م الخطكط كثيرة
 كفي أكراؽ األشجار كالكثباف الرممية  كأكثر ما يظير في أمكاج البحر . المعمارية كالقباب،

قيـ المغة التشكيمية  ألّف مف التشكيمية فيعتبر مف أىـ عناصر ك أما الخط مف الناحية 
عف الحركة"بمعناه الجمالي  الكتمة، كىك يعبرركة ك قدرتو عمى التعبير عف الح أىـ صفاتو ىي

 4مع ركنؽ مستقؿ عف أم غرض إنتاجي."ح حركة ذاتية تجعؿ الخط يتراقص الذم يتي
كتحقيؽ التنكع في ترديدىا ، المساحاتكخمؽ الكتؿ ك  قدرة عمى تحديد األشكاؿ، فممخطّ 
 زاف في تكزيعيا .كاالتّ 

                                                           

.14جماليات الفف العربي، ص  عفيؼ البينسي،  1  
.34محمكد حسيف عشعش، المنمنمات اإلسبلمية في مشغكلة فنية معاصرة، ص   2  
.41المرجع نفسو، ص   3  
.102أبك صالح األلفي، الفف اإلسبلمي، ص   4  
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فبو تتشكؿ العناصر النباتية  الزخرفيةط دكرا ميما في العناصر يمعب الخكما 
فيك يؤدم كظيفة أساسية  ،فف األرابيسؾ بصكرتيو المعركفتيفكاليندسية، كيبرز بكضكح  في 

ة دكف أم داللة يّ كقيمة رمز  ة صرفة،قيمة جماليّ  ،إذ أّنو يصبح لو قيمتيف في تشكيميما،
منحنية، كحسب قكؿ مستقيمة ك شكؿ أساسا مف عدة خطكط خرفة العربية تتالزّ ك  تشخيصية،

أبك صالح األلفي فإّف الخط في منتجات الفف اإلسبلمي نكعاف "األكؿ الخط المنحني الطياش 
 الذم يدكر ىنا كىناؾ متجكال بكؿ حرية كانطبلؽ في حدكد المساحة المخصصة لمزخرفة،

َمْغِرِب فأْيَنَما ُتَكُلكا كىك ال يخرج عنيا...فيو صفة السعي الدائب كاالنطبلؽ )هلل الَمْشِرِؽ ك ال
َـّ َكْجُو اهلل( ككف أما النكع اآلخر فيك الخط اليندسي الذم تككف كظيفتو تحديد مساحات تت فَث

 الصغر...كتضـ ىذه الحشكات زخارؼ لينة مف النكع األكؿ،منيا حشكات تتجو نحك الدقة ك 
ليندسي شائع أّف الخط اكال ،أك أشكاال مضمعة ،ف تشكؿ ىذه الحشكات أشكاال نجميةكيغمب أ

 1الثبات."يعطي إحساسا باالستقرار ك 
نيائي كال كيسعى دائما نحك البلّ  ،لمنحني الطياش في حرية لمحركةينطمؽ الخط ا
حساس بحركة إ ،اإلحساس نحك االستمرارية كالبلنيائية يفإّنو يعط ،محدكد  نحك المطمؽ

ف تثاقمت سرعتي أما الخط  ،دائـالخفت فاستمرارىا ا أحيانا أك عارمة ال تتكقؼ أبدا كا 
حيث أّف ىذه الخطكط تجعمؾ  ،قرار كالسككفاليندسي فيك يمدنا بإحساس الثبات كاالست

كة مستقيمة تشع في شتى كبحر  ،ؿ بنظرؾ مف المركز إلى أألطراؼ كالعكستتحك 
كعبقرية الفناف  التكضيح،قة ك خطيط كالثاني يككف لمدّ ؿ يككف لمتّ األكّ  فكأّف الخطّ  .االتجاىات

 المسمـ أّنو زاكج كدمج بيف ىذيف النكعيف في المكحة الكاحدة كشفت عف جمالية إسبلمية،
سمـ كمما انطمقت إال ما ال نياية لو أحسست بالثبات كاالستقرار ألّف غرض ىدؼ الفناف الم

 المطمؽ ىك اهلل، كاهلل مكجكد في كؿ مكاف.ىك البحث كالسعي عف المطمؽ ك 
 

                                                           
  .103الفف اإلسبلمي، ص  أبك صالح األلفي، 1
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   :ةاإلسالميّ  بر العصورالصورة ع -3
 التصوير في العصر األموي: 3-1

لقد كشفت لنا األخبار كالسير كاآلثار أّف المسمميف في العصكر الكسطى كانكا 
كىذا" مف خبلؿ ما ذكره  ،خرفكف مبانييـ عف طريؽ التصكير كالمكحات الفنية الجداريةيز 

كصّكر في بابيا  ،بالبصرة بعد مقتؿ الحسيفالبيضاء التكنخي أّف عبد اهلل بف زياد بنى  داره 
ككبش  ،حكقاؿ أسد كالح ككمب ناب ر في دىميزىا أسدا ككمبا ككبشا،كصكّ  رءكسا مقطعة،

ككاف الطراز األمكم  ،فف اإلسبلمي قاـ في عصر بني أميةكىذا يدؿ عمى أّف ال 1."ناطح
العربية إلى الذم ينسب إلييـ أكؿ طرز الفف اإلسبلمي ،كلما انتقمت الخبلفة مف شبو الجزيرة 

الذيف  ،في ذلؾ العصر لمفنانيف السكرييف كانت السيادة الفنية ،دمشؽ عاصمة األمكييف
لى الشرؽ كىك أسمكب انتقؿ مف الفنكف المسيحية إ ،ت عمى أكتافيـ ىذا الطراز األمكمقام

األدنى إلى الطراز العباسي ،طبعا لـ يخؿ ىذا الطراز مف التأثيرات الفنية الساسانية التي 
 كانت منتشرة في الشرؽ األدنى .

لكّف التصكير اإلسبلمي لـ يصبح مكضكعا بيف الباحثيف إال بعد أف كشؼ مكزيؿ 
ذ أدل كصكؿ .إ1898مجمكعة الصكر الحائطية في العصر األمكم "قصر عمرة بالشاـ"

ىك معركؼ مف الكراىية الدينية  أخبار ىذه الصكر إلى دىشة كحيرة المستشرقيف  نظرا لما
لعديد مف الصكر  "دلكف أدت كشكؼ "ىرتزفم التحريـ التاـ لمصكر في بعض الكتب الفقيية،ك 

احية مف نكاحي الحضارة إلى اعتبار فف التصكير ن1911الحائطية في سمراء عاـ 
التصاكير  -فف تمثيمي يشمؿ :أ -1يمكف تقسيـ فف التصكير اإلسبلمي إلى :ك  ،اإلسبلمية

فف التصكير  -ب الخط،-أ :الفف البلتمثيمي كيشمؿ -2ك المنمنمات. -ب الفسيفسائية،
 2اليندسي التجريدم )األربيسؾ(.

                                                           

.7،ص  التصكير عند العرب ،أحمد تيمكر  1  
.322 321ص  ،2007الشارقة، دار الثقافة كاالعبلـ، اإلسبلـ ك الفنكف، بركات محمد مراد،  2  
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ا التصكير اإلسبلمي في العصر األمكم فمـ تصمنا أية صكر لممخطكطات كلذلؾ أمّ 
 سكؼ نقتصر بالدراسة في التصكير في العصر األمكم عمى التصكير الجدارم فقط.

 التصوير الجداري :  - أ
المنكرة إلى دمشؽ كاف مع تكلى معاكية  الحكـ نقؿ الخبلفة اإلسبلمية مف المدينة  
عيد بني أمية "فامتدت غربا  اتسعت اإلمبراطكرية اإلسبلمية فيكقد  ،ـ(661ق/31عاـ )
كمف   1".كشرقا إلى شماؿ اليند كحدكد الصيف سبانيا كشاطئ المحيط األطمسي،إإلى 

فكانت ىذه العاصمة  ،مف أىـ مراكز الحضارة البيزنطية دمشؽ كانت تعد مركزا المعركؼ أفّ 
ـ 750كتحت حكـ األمكييف الذم انتيى سنة  ،ي كقياموسببا رئيسا في ظيكر الفف اإلسبلم

زنطية التي كانت مكجكدة بسكريا اتصمت الحضارة اإلسبلمية بحضارة الدكلة الركمانية  البي
فرس التي كانت مكجكدة في ، كمف جية أخرل اتصمت بحضارة الكمصر أم ببلد الشاـ

كما تشيد عمييا  ،نكنياالعربية بف رت الحضارةا فتحت ىذه البمداف تأثّ كلمّ  ،سكريا كالعراؽ
كرغـ تأثر التصكير اإلسبلمي  .ة الصخرة كالمسجد األمكمالفنية الباقية  في قبّ اآلثار 

إال  ،ية  لصمة ىذه الفنكف بببلد إيرافالعناصر الساسانصر الفنكف الركمانية البيزنطية ك بعنا
التصكير كعمى الرغـ مف أّف  ،تصكيرا إسبلميا لو طابعو كخصائصوأّنو كاف ىناؾ "

اإلسبلمي ىك في حقيقة األمر  ترقيف لمكتاب إال أّف منجزاتو األكلى تصاكير جدارية 
 .2 القصكر "مف الفسيفساء زينت بيا المساجد ك كلكحات 
 

 

                                                           
  .17،ص1974نعمت إسماعيؿ عبلـ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر اإلسبلمية ، دار المعارؼ ، مصر،  1

  .65مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص  ثركت عكاشة،2 
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 فالعمارة اإلسبلمية عرفت أقدـ أنكاع التصكير اإلسبلمي التي كاف أىميا فسيفساء 
ل التي كانت كالمسجد األمكم  بدمشؽ إضافة إلى عديد الصكر الجدارية األخر قبة الصخرة 

كف في بادية الحمامات كاالستراحات الصحراكية التي أنشأىا األمكيّ مكجكدة في القصكر ك 
لعصر عمى ر لممخطكطات لذلؾ سكؼ نقتصر الدراسة في ىذا افمـ نجد  أية صكّ  الشاـ،

 تصاكير فسيفساء قبة الصخرة.كسنعرض اآلف الصكر الجدارية فقط، 
 الصور الفسيفسائية بقبة الصخرة :-1

مف أقدـ المنشآت المعمارية اإلسبلمية في العصر األمكم كمف أىـ قبة الصخرة  تعدّ 
إلى غاية يكمنا ىذا  ركنؽ جماؿ صكرىا الجداريةلباقية المحافظة عمى فسيفسائيا ك النماذج ا

ـ( بناء 691ق/72"كتعتبر أكؿ بناء أمر الخميفة األمكم عبد الممؾ بف مركاف بإقامتو عاـ 
مثمف الشكؿ مككف مف مثمف خارجي ككاف السطح الخارجي مف جدراف البناء مغطى 
بالفسيفساء التي استبدلت بيا لكحات مف القاشاني بأمر السمطاف سميماف القانكني عاـ 

كجدراف المثمف الخارجي بقبة الصخرة "كانت تكسى في األصؿ عند  ،1ـ"1502/1503
اإلنشاء بالصكر الفسيفسائية مف الخارج كلكنيا تساقطت كأعيد تزييف الجدراف مف الخارج 

كىذه الفسيفساء "قكاميا فصكص صغيرة أك  2بببلطات مف الخزؼ كذلؾ في كقت متأخر."
ف صفائح الصدؼ ركعى في لصقيا عمى طبقة مف مكعبات رقيقة مف الزجاج ك الحجر كم

                                                           
  ...يضػـ بعضػيا إلػى بعػض فيكػكف منيػا  الفسيفسػاء لغػة: قطػع صػغيرة ممكنػة مػف الرخػاـ أك الحصػباء أك الخػرز أك نحػكه

كالفسيفسػاء تثبيػت مجمكعػة مػف مكعبػات الزجػاج الممػكف كالشػفاؼ كقطػع الحجػر األبػيض  .رسػـك تػزييف أرض البيػت كجدرانػو
ككانػت ىػذه الصػناعة مزدىػرة  لتكػكيف مكضػكعات زخرفيػة، كاألسكد فػكؽ طبقػة مػف الجػص أك اإلسػمنت التػي تغطػي السػطح

  كاستخدمت في زخرفة الجدراف في العصر البيزنطي . في العصر اإلغريقي الركماني،
  أكلػػى المنشػػآت اإلسػػبلمية فػػي بػػبلد الشػػاـ كلػػـ تكػػف مسػػجدا بػػالمعنى المعػػركؼ بػػؿ قبػػة كمػػا نقػػش عمػػى إفريزىػػا كاسػػتعممت

كيقاؿ أف الدافع في بنائيا كتزيينيػا بالصػكر الفسيفسػائية ىػك رغبػة المسػمميف أف يكػكف  مأذنة،لمصبلة لكف دكف أف يككف ليا 
 ليـ بناء ضخـ يضاىي في عظمتو كنيسة القيامة كغيرىا مف المنشآت الدينية المسيحية في سكريا 

.65ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص   1  
  .51-50، ص ص 1984دمشؽ، عبد اليادم عبمة،دار قتيبة، :تر كلى،اآلثار اإلسبلمية األ ينظر كزكيؿ.ؾ،  2
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الجص أف تككف مسطحة كفي كضع أفقي في حيف ألصقت الفصكص المذىبة لصقا غير 
منظـ ككذلؾ الفصكص المفضضة ىذا عبلكة عمى أنيا ألصقت بميؿ حتى تعكس الضكء 

كثمارىا،  كتتككف فسيفساؤىا مف "كحدات نباتية كصكر أشجار كاممة بأكراقيا1كيزداد بريقيا."
   2."طبيعية كالنخيؿ كالزيتكف كالخيزراف كمف ابتكار الخياؿ 

كما تتككف مف" تشكيبلت زخرفية نباتية كثيرة، نرل مف بينيا أشجار النخيؿ 
كما تكجد أيضا  كزخارؼ مف نبات األكانتس، كأنكاع الفاكية مثؿ العنب كالرماف، كالصنكبر،

باإلضافة إلى" امتزاج ىذه التشكيبلت بأنكاع الزىكر  ،3"رسـك ألشجار محكرة عف الطبيعة
الفكاكو كخصكصا العنب كالبمح كالرماف كالتيف الحافمة بالكركد ك القكاقع كقركف الرخاءك 
 (1)الشكؿ 4الكمثرم كالتفاح."ك 

كمنو ينتج أف جميع العناصر المستخدمة في فسيفساء قبة الصخرة ىي زخارؼ نباتية 
بيف أكراؽ كأشجار كزىكر تنطمؽ مف مزىريات أك تتماكج كتنثني في  "متنكعة تنكعا كبيرا ما

فركع كتفريعات لممراكح النخيمية أك سيقاف العنب ككرؽ العنب كنبات األكانتس )شجرة 
ككاف اليبلؿ معركفا في ببلد الفرس في  ،ناىيؾ عف "كحدات األىمة كالنجـكىذا   5الييكد(."

شبو كنرل بيف ىذه الزخارؼ أيضا أشكاؿ ت ،بيزنطية ساني ثـ انتقؿ إلى زخارؼالعصر السا
يكف ىذه األشكاؿ المجنحة كقد استخدـ الساسان (2)الشكؿ ،الشمعداف تعمكىا زخرفة مجنحة

كلكف المسمميف عندما اقتبسكىا حكركا فييا كصارت عنصرا زخرفيا بحتا ال معنى  ،قبؿ ذلؾ

                                                           

.47نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو، ص  أبك الحمد محمكد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي،  1  
.66ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي،    2  
.32نعمت اسماعيؿ عبلـ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر الكسطى، ص   3  
  استخدمو الفنانكف صيغة زخرفية رسما  قرف عنز معكج يفيض فاكية كثمارا كسنابؿ قمح، رف الكفرة أك الرخاء كالخصب:ق

 كتصكيرا، كاتخذ رمزا لمخصب كالكفرة كىذا القرف يعكد ألسطكرة يكنانية تتعمؽ زيكس. 
.66، ص المرجع السابؽثركت عكاشة ،   4  
47، ص  السابؽالمرجع أبك الحمد محمكد الفرغمي،   5  
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مف األحجار الكريمة كتنكعيا الرائع  تصكير المجكىرات المقتبسةزد عمى ذلؾ انتشار" 1لو."
كما زاد ىذه األعماؿ دىشة التيجاف البيزنطية كاإليرانية  ،دقيؽ مف خبلؿ التشكيبلت النباتيةال

كقد ذكرنا سابقا أف األلكاف التي استخدميا الفناف   2أحيانا مع غمبة الفسيفساء الزجاجية ."
ىذه الزخارؼ النباتية  كظفيا في العربي كانت محدكدة  فكانت مف أىـ األلكاف التي

كاألحمر كالفضي كالرمادم كالبنفسجي كالبني كاألسكد  ،"األخضر كاألزرؽ بدرجات مختمفة
ظيارىا األبيض إلى جانب استخداـ المكف الذّ ك  ىبي لمخمفية كأحيانا إلبراز بعض العناصر كا 

  3كرسـك الفاكية ."
ائعة التي كانت أقرب إلى صكرة مف الزخارؼ الفسيفسائية الر  كيرل كرزكيؿ أفّ  
"رسـ نخمة تعصؼ بيا الرياح  :إذ يعطي مثاال عمى ىذه الصكرة الكاقعية حيف  يقكؿ ؛طبيعية

كعمى جانبييا نجد رسـ شجرة صغيرة كىذه الصكرة جاءت متفكقة جدا عمى النماذج 
البائسة في رأينا ىذا عبلكة عمى أف ىذه الصكرة تضع لنا المبدأ األساسي لمفف  الفسيفسائية

 .(3)الشكؿ4اإلسبلمي كىك التكازم  لمفراغ ."
الساسانية كاضحة التأثير ية البيزنطية ك أثيرات الفنّ كمف خبلؿ ما ذكرناه نرل أف التّ   

ء عف القكاقع كقركف الرخا في فسيفساء ىذه القبة كىذا ما يؤكده  ثركت عكاشة عندما تحدث
ككثرة التفريعات المكجكدة في  ،كنبات األكانتس كرسكـ النخيؿ كاألشجار كشجيرات الفاكية

ىذه الزخارؼ تعكس أساليب الحضارات السابقة  فيك يرل أف كؿ ىذه نماذج كبلسيكية 
ت تحت "القدس كان ألفّ  ؛االساسانية  كال يرل األمر غريبية ك أخذت مف الحضارة البيزنط

في تمؾ الفترة التي تـ بناؤىا فييا  5سنة ".50األيادم البيزنطية كقد تـ انتزاعيا منيـ حكالي 

                                                           

.32ص  نعمت اسماعيؿ عبلـ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر الكسطى، 1  
.66ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص   2  
.48نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو، ص  أبك الحمد محمكد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي،  3  
.53اآلثار اإلسبلمية األكلى، ص  كزكيؿ.ؾ،  4  
.66، ص المرجع السابؽت عكاشة، ثرك   5  
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"نبات األكانتس ككرؽ العنب كانا أكثر  مف التأثر بيـ. كما أفّ  فالكقت كاف قصير كال بدّ 
إضافة إلى رسـك النجكـ  ،1"را في العصر المسيحي في سكريا كمصالعناصر الزخرفية شيكع

األىمة التي كانت معركفة في ببلد فارس .كمما تجدر اإلشارة إليو "ذلؾ األسمكب الفني ك 
الزىكر زخرفية المختمفة مثؿ المزىريات كالسبلؿ ك المؤثر في تجميع مجمكعة مف العناصر ال

نفذت في ككيزاف الصنكبر كرسكـ الفاكية المتنكعة كأشكاؿ المجكىرات كؿ ىذه الزخارؼ 
الصكر الفسيفسائية بقبة الصخرة لتمثؿ كحدة فنية تمثؿ أبرز إسيامات العصر األمكم لمفف 

 2اإلسبلمي المبكر."
 كمف خبلؿ ما سبؽ ذكره يمكف استنتاج ما يمي :    

  األكؿ تصكير جدارم كىك  :اإلسبلمية كانت في بدايتيا نكعافاألعماؿ التصكيرية
كثانيو ، عمى جدراف العمارات مف مساجد كقصكر كحماماتت المكحات الفنية التي صكر 

 قت بيا صفحات الكتب.ما كجد في المخطكطات مف صكر زكّ 
  مف أقدـ المنشآت المعمارية في العصر اإلسبلمي قبة الصخرة التي أنشأت في عيد عبد

الممؾ بف مركاف ككاف أبرز ما فييا تمؾ الرسكمات الصغيرة التي صنعت مف أحجار 
 ساء ككانت رسكماتيا في المعظـ تجريدية غايتيا الزينة ك التجميؿ .الفسيف

  زكقت ىذه القبة بزخارؼ نباتية كثيرة اشتممت عمى معظـ أنكاع الفكاكو كالنجكـ كاألىمة
ككانت مفرطة في تصكيرىا فحكرت عف صفتيا الكاقعية كتخمت عف عالميا الكاقعي 

 ناظر جميمة متناظرة جذابة تشدّ فأنشأت لنا م، في عالـ حر طميؽ كأصبحت تبحر
تصكير كما أفرطت في  .يا تناسؽ كتناسب ألكانيا الرائعةاألعيف كما زاد بيجتيا كركنق
فيذه الرسكمات كانت  ،كابتعدت عف تصكير الكائنات الحية، األحجار  الكريمة كالجكاىر

 .جة ما ذكر عف تحريـ تصكيرىاخالية مف تصكير الكائنات الحية كىذا نتي

                                                           

.32نعمت اسماعيؿ عبلـ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر الكسطى، ص   1  
.49نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو ، ص  أبك الحمد محمكد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي ،  2  
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 نت مقتبسة مف الفنكف ية التي كجدت في زخارؼ قبة الصخرة كامب التعبيرات الفنّ أغ
اساني  الذم انتقؿ إلى ببلد الشاـ كأقبؿ البيزنطية  مع عناصر مف الفف السّ اإلغريقية ك 

 عميو الفف األمكم .
 ساسانية التي عمى الرغـ مف اقتباس بعض العناصر مف التقاليد الكبلسيكية البيزنطية كال

ا إسبلميا خالصا بحث لنفسو إال أنو نما مف خبلؿ ىذا التكاصؿ فنّ  ،انت في ببلد الشاـك
مكانة مرمكقة كخصائص تختمؼ عف سابقتيو في إلغاء المنظكر كتناسؽ األلكاف كلك أف 

 في بدايتو كاف محتشما جدا كلـ يصؿ عمى حدكده القصكل .
 الصور الفسيفسائية بالجامع األموي بدمشق: -2

التصكير بر شاىد عمى العمارة اإلسبلمية ك يعتبر المسجد األمكم بدمشؽ ثاني أك   
نطقة مقدسة مف معبد كثني قديـ إذ يقـك ىذا المسجد  "في م ؛الجدارم في العصر األمكم

مؽ ـ حكؿ إلى كنيسة أط379كفي عيد اإلمبراطكر تيكدكر سنة  ،لو جكبيتر الدمشقيلئل
  فاشترل ،ف عبد الممؾ ككاف مكمفا بالعمارةثـ جاء الكليد ب ،ناعمييا اسـ كنيسة القديس يكح

كقيؿ أف إمبراطكر الرـك كجو إلى دمشؽ مائتي صانع مف  ،لبنائو العماؿ مف جميع األطراؼ
كيذكر ابف  1."67أمير الصناع البيزنطييف ليظمكا إلى عماؿ المسجد بناء عمى طمب الكليد 

رحمو اهلل ككجو إلى ممؾ الرـك بالقسطنطينية  ،عبد الممؾنتدب لبنائو الكليد بف جبير أنو "ا
يأمره بأشخاص اثني عشر ألفا مف صناع ببلده ...فامتثؿ أمره ...فشرع في بنائو كبمغت 

كفي  2الغايات في التأنؽ فيو كانزلت جدره كميا بفصكص مف الذىب المعركؼ بالفسيفساء."
عصر األمكم ذركة مجده )أم فيما بيف عيد حكـ الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف "بمغ ال

كاستف  ،ذىبت إليو جيكش الحكاـ السابقيف ق( فقد تكغمت جيكشو إلى أبعد ما705/710
فارتفعت في مدف الخبلفة  ،خطة إلقامة المباني العامة كاختطّ  ،سياسة تميؽ بعظمة الخبلفة

                                                           

.67-66 ، ص ص 1977، 2تاريخ الفف عند العرب كالمسمميف ،دار الفكر،ط أنكر الرفاعي، 1  
دار اآلفاؽ  األمكيكف كآثارىـ المعمارية في الشاـ كالعراؽ كالحجاز كاليمف كمصر كافريقية، عبد اهلل كامؿ مكسى عبده،  2

  .67ص  ،2003 ،1ط مصر، العربية،
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ة المنكرة الذم كمسجد المدين ،مة كالمسجد األمكم بالعاصمة دمشؽاإلسبلمية آثارا ىا
، كيعد المسجد األمكم بدمشؽ أىـ ىذه اآلثار قبر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  يحتضف

الزلزاؿ أفسدت الكثير مف فسيفسائو الزخرفية أف الحرائؽ ك إال  ،1جميعا مف ناحية التصكير
ككاف 1403كمرة ثالثة عاـ 1340ـ كاحترؽ مرة ثانية عاـ 1067ض لمحريؽ عاـ فقد تعرّ 
أما أخطر زلزاؿ فقد تعرض لو سنة  ،في زمف الحكـ العثماني1893ؽ سنة حريآخر 
 .و أعيد تشكيؿ بعض زخارفو كاستبدلت في العصكر الكسطىلكنّ  ،2ق"512

التي تزيف جدراف ىذا الجامع فيي ترجع إلى العصر  ا عف الصكر الفسيفسائيةأمّ       
األمكم نفسو كىذا  ما جاء كصفو في بعض المصادر التاريخية فقد كصفو ياقكت الحمكم 

ىك جامع المحاسف كامؿ الغرائب معدكد  :يا فقد كصفو بعض أىؿ دمشؽ فقالكاا جامع"كأمّ 
ات كفنكف األغصاف لكف ال إحدل العجائب ...كىك منزه عف صكر الحيكاف إلى صنكؼ النب

الثمار بؿ باقية عمى ا الفساد كما يدخؿ عمى األشجار ك تجنى إال باألبصار كال يدخؿ عميي
صكرت فيو كؿ مدينة كشجرة في الدنيا بالفسيفساء الذىب كاألخضر  طكؿ الزماف...

فأذىب  461كلـ يزؿ الجامع عمى تمؾ الصكرة حتى كلع الحريؽ فيو سنة  كاألصفر...
ككصفو  الجغرافي العربي المقدسي باعتباره أحد مكاطني القدس  (.4)الشكؿ  3"بيجتو. بعض

قد كشاىد فسيفسائو كشاىد ىذه الفسيفساء مكتممة قبؿ أف يصيبيا التمؼ عمى مدل القركف 
التالية يقكؿ في كتابو أحسف التقاسيـ: "إف جدراف المسجد األمكم كانت مكسكة بالرخاـ 

بالفسيفساء الممكنة المذىبة إلى السقؼ، كفييا صكر أمصار ككتابات  إلى قامتيف ثـ  المجزع
كقؿ أف تجد شجرة أك بمد مذككر إال كقد مثؿ عمى  ،الحسف كالدقة كلطافة الصنعةعمى غاية 

أما في كتاب "نزىة األناـ في ببلد الشاـ" لعبد اهلل محمد البدرم يذكر "أف  4تمؾ الحيطاف."

                                                           

.67-66ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص ص   1  
.139،ص 2014لمصرية العامة، القاىرة، الفسيفساء تاريخ كتقنية ، الييئة ا  ينظر محمد سالـ،  2  
  .66عبد اهلل كامؿ مكسى عبده، األمكيكف كآثارىـ المعمارية في الشاـ كالعراؽ كالحجاز كاليمف كمصر،ص  3
.140-139، ص ص المرجع السابؽ محمد سالـ،  4  
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القرل كما فييا مف ف فكقو صفات الببلد ك في جدراف ىذا المسجد سبع كزرات، كم الرخاـ كاف
ثـ فرقت الببلد يمينا كشماال  ،المشرفة كضعت صفتيا فكؽ المحراب العجائب، كأف الكعبة

بما يعني أّف فسيفساء المسجد األمكم تتضمف صكرة العالـ كقتيا مف حيث العمارة كالطبيعية  
إّف تمؾ " ـ بقكلو:1362ؤرخ السكرم بف شاكر الكتبي المتكفي سنة كيعزز ىذا القكؿ الم

  1"كؿ األقاليـ المعركفة بؿ يمكف أف نميز صكرة الكعبة في مكة. ةالفسيفساء ممثم

كشؼ األستاذ دل لكرل مدير المعيد الفرنسي في دمشؽ "عف أجزاء كبيرة مف   كقد
عنو تمؾ األجزاء المعركفة اآلف كأىـ ما كشؼ  ،ـ1109ق/503لفسيفساء كذلؾ في عاـ ا

كما تظير  ،سـ عمى ضفتو أشجار كنباتات كبيكتكمنيا جزء ينسب إلى نير بردل فيو ر 
إلى حد كبير زخارؼ قبة  كتظير زخارؼ فسيفسائية مف فركع نباتية تشبو ،عمى النير قنطرة

 ..كما ذكرنا سابقا 2."قميؿ مف ىذه الفسيفساء يرجع إلى عصر اإلنشاءالصخرة ك 
يا "تتألؼ مف مكضكعات مختمفة ذات خياؿ كمف حيث الزخارؼ الفنية نجد أنّ   

المنازؿ كرسـ النير الذم عة مبيرة بأشجارىا كرسـك القرل ك أسطكرم كتككينات فنية جميمة رائ
(، كيرل ثركت عكاشة "أف زخارؼ 6ك)الشكؿ  (5)الشكؿ 3ربما كاف نير بردل ذاتو."

المسجد األمكم بدمشؽ ىي نفسيا الكحدات المستخدمة في قبة الصخرة مثؿ أكراؽ األكانثا 
غير أف  ،كمثؿ الصكر الكاقعية لؤلشجار ،مف أكاني الزىكر أك قركف الرخاء التي تطؿ
مجمكعات صغيرة  كىك تصكير العمائر في ،جديدا بدأ يتصدر زخارؼ ذلؾ العصرعنصرا 

فنرل في الجدار الغربي لمبكابة التي تمثؿ البقايا الرئيسية  ،منعزلة أك كسط مشيد طبيعي
غير أف قصكر الفناف آنذاؾ  ،ية عديدة متنكعة كأشجارا كأنياراألقدـ زخارؼ ىذا المسجد أبن

في فيمكف تفسيره  ،شؼ بكضكح عما يعنيو بيذا التككيفعف تطبيؽ قكاعد المنظكر لـ يك
ظرة األكلى عمى  قنطرة ضخمة أقيمت فكؽ نير نمت مف خمفو أشجار باسقة، كبإمعاف النّ 

                                                           

.140الفسيفساء تاريخ كتقنية ، ص  محمد سالـ،  1  
  .77، ص مكسى، األمكيكف كآثارىـ المعمارية في الشاـ كالعراؽ كالحجاز كاليمف كمصر عبد اهلل كامؿ2 

.51مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو، ص  نشأتو ، أبك الحمد محمكد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي، 3  
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لبيزنطية التي كانت النظر أما إذا استغنينا عف قكاعد المنظكر، كباستمياـ اإليقكنكغرافية ا
يمكننا أف نذىب إلى ما ذىب إليو إتنجياكزف أننا في مكاجية مقصكرة ممكية  ،سائدة كقتذاؾ

كاألبراج كية تدكر مع جزء مف محيط دائرة حمبة السباؽ تشمخ عمى جانبييا أبنية نصؼ كر 
في مقدمة الصكرة ييدر في  كأف ثمة نيرا ينطمؽ عند نياية الحمبة ،كمف كرائيا أشجار مكرقة

أك  ،ِلُمبلؾ األرض أك استراحة لمحاكـكعمى شاطئو عدة مباني قد تككف بيكتا  ،انطبلؽ
 1سباؽ أك غير ذلؾ."أقيمت لخدمة حمبة ال

الذم يتخممو  ،كف األزرؽ النقيصكرت "مياىو بالمّ أما ألكاف النير المذككر سابقا قد 
كتناثرت حبات الزبد عمى حافة أمكاجو  ،مكف الفيرركزم كالبلزكردم كالسماكمميؿ مف الّ الق

كقد أحصت السيدة مرجت "قاف برشيـ" كىي أكؿ مف حمؿ تفاصيؿ ىذه  2بالمكف الفضي."
 3المكحات "تسعة كعشركف لكنا منيا عشرة مف األخضر كأربعة مف األزرؽ كثبلثة فضية."

كنرل تأثر األساليب الفنية في صكر الفسيفساء بالجامع األمكم بالفف البيزنطي   
كىذا في رسـ األشجار كتشكيبلت أكراؽ األكانثا كرسـ الفكاكو كما رأينا في فسيفساء قبة 

ا يجب االنتباه إليو أف صكر فسيفساء ىذا الجامع يبدك التأثر فييا "باألساليب الصخرة كممّ 
م الزخارؼ المعمارية باإلضافة إلى الطابع الشرقي الذيمينستية كاضحا مف حيث الكحدات ك ال

كفي استعماؿ عقد حدكة الفرس كفي رسـ الشرفات  ،في استخداـ القبة المضمعة يبدك
ف كانت ساسانية الطراز إال العمارة الشامية عرفتيا منذ كقت  المدرجة، كىذه العناصر كا 

فمع بداية الربع الثاني مف  كعميو فرسـ األبنية يرجع إلى أصكؿ كبلسيكية قديمة " 4".مبكر
طبيعة األرض القرف السابع بدأت بعض زخارؼ الفسيفساء تصكر مكضكعات مستمدة مف 

نحيمة ذات األسقؼ المسطحة أك الُمسّنمة أما األبنية الشامخة ال .كتضاريسيا كما عمييا

                                                           

.67ثركت عكاشة ، مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص   1  
  .56، ص 1،2001ط دار الحريرم، نياية العصر الفاطمي،الفنكف اإلسبلمية حتى  ،أحمد عبد الرزاؽ أحمد 2
.67، ص  المرجع السابؽ ،ثركت عكاشة  3  
.57، ص المرجع نفسو  4  
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كىذه التأثرات الكبلسيكة الراجعة إلى األصكؿ الشامية  1المتزاحمة في ارتفاعات متتابعة"
دكف القكؿ السابؽ المتمثؿ في أف الخميفة األمكم استعاف العريقة جعمت بعض الباحثيف يفنّ 

ىؿ سكريا ناع كانكا محمييف مف أبصناع مف بيزنطة  لبناء ىذا الجامع كيؤكدكف عمى أف الص
              كافقيا الرأم أيضا السيد "سكقاجيو"ك ( van Berchem)منيـ السيدة "قاف برشيـ"

( sauvaget.) 
فسيفساء الجامع األمكم ىي عبارة عف مناظر  : أفّ في األخير وكما يمكف استنتاج

طبيعية تصكر نيرا عمى ضفة أشجار ضخمة كعمائر مدينة كقصكر كمنشآت كنجد فييا 
تصكير بعض المدف أك العالـ جميعا كمكة المكرمة قبؿ أف يتعرض لمحرائؽ كالزالزؿ إضافة 

 ،أثرىا بالفتاكل اإلسبلميةت مأ )االنساف كالحيكاف (،)إلى خمكىا مف تصاكير الكائنات الحية  
ككانت متأثرة بالطابع البيزنطي  ،نجد فييا العمائر الخيالية ،كأيضاهرت فييا المياصكّ ك 

 .مسحة سكرية محمية مب الساساني ذكانتس بعيد عف األسمك المتمثؿ في الكحدات النباتية األ
الفسيفسائية فأظيرتيا نشاىد فييا التكظيؼ الجمالي لؤلكاف التي انعكست عمى ىذه الصكر ك 

 ة .لنا في أجمؿ حمّ 
بعدما رأينا المنشآت الدينية التي كانت في العصر األمكم سنتطرؽ إلى المنشآت 

الحمامات التي بناىا الخمفاء في بكادم الشاـ كالتي كانت المدنية كالتي تمثمت في القصكر ك 
 قصر عمرة. التصاكير اآلدمية كمف ىذه القصكرب  زاخرة

 
 
 

 
 

                                                           

.67ص   ، ثركت عكاشة ، مكسكعة التصكير اإلسبلمي 1  
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 عمرة :  قصير -3
يقع قصير عمرة في الصحراء عمى حافة "كادم بمطـ يبعد حكالي خمسيف ميبل إلى   

كقد اكتشفو العالـ "ألكا  الشرؽ مف مدينة "عماف" عاصمة المممكة األردنية حاليا،
ككاف بصحبتو  1901كقضى فيو أسبكعيف في عاـ  1898"في عاـ Alois Musilمكزيؿ"

 ،"الصيد كاالستجماـ :لغرضيف أساسييف ىماالخميفة الكليد  كأقاـ فيو 1مميخ."الفناف النمساكم "
كقد زينت جدرانو العميا بتصاكير  ،كمكسكة أرضو بالرخاـ كالفسيفساء ،ككاف مبينا بالحجارة

 2."بدكية
الحيكانية ذا القصر" بيف العناصر اآلدمية ك تعددت المكضكعات في تصاكير ىقد  

قاعة الزخارؼ المكجكدة في قبة ال ،قسيـ ىذه المكضكعات إلى مجمكعتيفكالنباتية كيمكف ت
ـ صكرا مف الحياة اليكمية كالزخارؼ المكجكدة في قاعة ضالساخنة الممحقة بالحماـ كت

فالمجمكعة األكلى تشمؿ "مكضكعات  ،3"في القصر كتظير بيا صكرة الخميفة االستقباؿ التي
كمشاىد ، دكف أف يظير بكضكح أمير الصيد مختمفة مف مشاىد الصيد كذبح الظباء

كنجد 4استحماـ كتماريف رياضية كأكضاع مصارعة كمنازلة كبعض الصكر لنسكة عاريات."
كتبت  ،ات فنكف الشعر كالتاريخ كالفمسفةبيف المكحات "صكر شخصيات أسطكرية إغريقية كربّ 

احؿ المختمفة ـ تصكر مر كتشتمؿ ىذه الزخارؼ كذلؾ عمى "رسك  5أسماؤىف بالمغة اإلغريقية."
كرسـ  ،ـك لطيكر كحيكانات كزخارؼ نباتيةالكيكلة ( كما تكجد بيا رس)الفتكة كالرجكلة ك 

  6األبراج."لفمؾ التي يظير بيا بعض النجـك ك يكضح دائرة ا

                                                           

.119اآلثار اإلسبلمية األكلى، ص  كازكيؿ .ؾ،  1  
. 22، ص 1966بيركت، أحمد مكسى، دار صادر، :تر الفف اإلسبلمي، أرنست ككنؿ ،  2  
.36فنكف الشرؽ األكسط في العصكر الكسطى، ص  نعمت اسماعيؿ،  3  
.57نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو ، ص  أبك الحمد محمكد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي،  4  
.69ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص   5  
.37-36، ص ص  المرجع السابؽنعمت اسماعيؿ ،   6  
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ر ىذه المكحات في لبيزنطي في صكّ الركماني ايظير التأثر بالفنيف اإلغريقي ك ك 
...ككذلؾ مشاىد االستحماـ كألعاب القكل المطاردة بمصرع الفريسةلتي فييا مشاىد الصيد ا"

 كمناظر الحياة اليكمية مف عازفي المزمار كالراقصات ،كالنساء العارياتكمباريات المصارعة 
كيتضح  التأثير الركماني بكثرة في   1الدب كغير ذلؾ."كرسـك الحيكاف كالحمار الكحشي ك 

ع في تكزيع الضكء كالظؿ كتطكي ،جدراف قصير عمرة اريات التي تغطي"صكر النساء الع
ف بدت ركمانية  ،كمف تجسيد لؤلحاسيس ،لثنيات الجسد التي تبدك طبيعية غير أنيا كا 

كىي مقاييس الجماؿ التي  ،ات بارزات األثداء ضامرات الخصكرفنساؤىا بدين ،بسماتيا تمؾ
مرة تركيبا كمزيج فنييف أحدىما ...ىكذا نرل في تصاكير قصير ع2سادت في البيئة العربية."

ؿ أرداؼ كدقة خصكر ؿ في بدانة كثقؿ فتمثّ ا األكّ أمّ  :عربي أصيؿ  كاآلخر ركماني بيزنطي
في  إلى غير ذلؾ مف محاسف المرأة كمفاتنيا التي تغنى بيا شعراء الغزؿ ،كالتفاؼ سيقاف

 3".فتمثؿ في غكر العيكف كشركد النظرات :كأما الثاني" ،العصر البيئة العربة القديمة
زخارؼ عناصر ىذه ال "كيبلحظ أفّ  ،عناصر مف الفف الساسانيالإلى بعض  باإلضافة

ر الحيكاف فكانت ما صكّ أّ  4قد نفذت بأسمكب ىيمينستي." .المكضكعة داخؿ مناطؽ معينة
زاؿ كالطيكر ة حيكانات في ىذه الصكر مف صكر الغقريبة جدا مف الكاقع كقد شاىدنا عدّ 

"نرل صكر الحيكاف أقرب إلى  :اعي  كغيرىا حيث يقكؿ ثركت عكاشةكالحمار الكحشي كاألف
 5الكاقع مما يدلنا عمى أصالة التصكير الحيكاني كامتداده إلى أزماف سحيقة في فنكف الشرؽ."

 5الشرؽ."

                                                           

.69ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي ، ص   1  
.69المرجع نفسو، ص   2  
.69المرجع نفسو، ص   3  
.37نعمت اسماعيؿ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر الكسطى ، ص   4  

.69، ص  المرجع السابؽ 5  
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صكرة صاحب  كترجع أىمية قصير عمرة إلى رسـك المجمكعة الثانية التي تظير بيا   
كتصكر الخميقة  ،لى مكجكدة في صدر قاعة االستقباؿألك االقصر كتتككف مف صكرتيف. "

مى عمكديف حمزكنييف كعمى كىك عمى عرشو حيث يبدك فكؽ رأس الخميفة مظمة ترتكز ع
 ككصؼ مف الطيكر الصغيرة، (7)الشكؿ1شخصاف كاقفاف كتحيط برأسو ىالة." جانبو

رة األصكؿ الساسانية التي كجدت منقكشة عمى األطباؽ ك"يتضح مف تككيف ىذه الصك 
كالصكرة الثانية كىي التي تحمؿ األىمية الكبرل ما اصطمح عمييا باسـ  2الساسانية الفضية."

( كىي تصكر "خميفة 8"صكرة أعداء اإلسبلـ "أك "صكرة ممكؾ األرض الميزكميف" )الشكؿ
ي صفيف يضـ األمامي منيما أجميـ شأنا المسمميف يقؼ بيف يديو ممكؾ العالـ المقيكريف ف

كتتابعت البحكث حكؿ ىذه المكحة أكثر مف نصؼ قرف اشترؾ فييا "ماكس فاف 
            Oleg)"  "أكليج جرابار(Ernst Herzfeld)إرنست ىيرتزفيمد"   Max van)برشيـ"

 Grabar)".3 منيـ في " ستة رجاؿ يمبسكف ثيابا حسنة يصطؼ ثبلثة  كقكاـ ىذه الصكرة
كظيرت فكؽ الرسـك األربعة األكلى آثار  ،بلثة الباقكف خمفيـاألماـ كقد مدكا أيدييـ كيقؼ الث

كتابة بالعربية كباليكنانية اعتمد عمييا في تأريخ القصر كنسبتو إلى الخميفة األمكم الكليد بف 
راطكر مبـ مف اليسار إلى اليميف قيصر"اإلعبد الممؾ كقد تـ التعرؼ عمى أربعة مني

سبانيا القكطي إس في الصؼ األمامي، كركدريؽ ممؾ البيزنطي" ك"كسرا "إمبراطكر الفر 
كاثناف آخراف ال يمكف قراءة اسمييما  4كالنجاشي ممؾ الحبشة في الصؼ الخمفي." ،الغربي

إال أف "برشيـ " المستشرؽ السكيسرم يستنتج بأف الصكرتيف األخيرتيف تمثؿ "امبراطكر 
أما الصكرة األخرل تمثؿ أحد ممكؾ الترؾ  ،كرة الثالثة في الصؼ األماميالص الصيف كىي

                                                           

.54، ص 2007، 1دار المسيرة، عماف، ط محمد حسيف جكدم، الفف العربي اإلسبلمي،  1  
.37نعمت اسماعيؿ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر الكسطى ، ص   2  
.70ثركت عكاشة ، مكسكعة التصكير اإلسبلمي ، ص   3  
 .129اآلثار اإلسبلمية األكلى، ص  كزكيؿ.ؾ،  4
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الذيف اشترككا في الحرب ضد قتيبة بف مسمـ أك تمثؿ "داىر" الممؾ اليندم الذم قتؿ في 
    1ـ."712السند سنة 

كمف حيث األسمكب الفني فإف صكرة الممكؾ الذيف ىزمكا عمى يد المسمميف "تحمؿ     
ساليب الفنية الصكر األخرل في قصير عمرة تحمؿ بكضكح األ في حيف أفّ  أسمكبا شرقيا
بما فييا مف  ،ات كجكه في كضع المكاجية الكاممةلكف رسـك الممكؾ ذ ،عاـ اليمينية بشكؿ

ضح األساليب الفنية جمكد كتخفي أزياؤىـ ذات األلكاف الفنية البراقة أطرافيـ كىكذا تتّ 
ظير في قصير عمرة أسمكب  أّنو "  كيرل ايتنجياكزف 2بجبلء في ىذه الصكرة."  الساسانية

ىامتاف أكليما عربية في العصكر المتأخرة صفتاف عربي مأخكذ مف األساليب الفنية ال
ال يخمك مف ذلؾ حتى  ،متنكعة تكسك كؿ مسطحات الجدراف كاألسقؼاحتشادىا بمكضكعات 

كثانيتيما االنتقاؿ المفاجئ  ،تحاكي الستائر كالمفركشات المكشاة بنقكش الجدراف "ُسفميات"
كعف  3بدليؿ تقسيـ الفنانيف المساحة المصكرة إلى أقساـ مستقمة." ،مكضكع إلى آخرمف 

ؽ كالبني الداكف االمستعممة في صكر ىذا القصير كما ذكرىا كازكيؿ ىي "األزرؽ البرّ األلكاف 
 4الداكف المشكب بزرقة."األصفر الداكف كاألخضر كالبني الفاتح ك 

 صور قصر الحير الغربي :-4

كشيده الخميفة األمكم ىشاـ بف عبد  ،قصر الحير الغربي في تدمريقع "   
 Daniel Schlum)ـ إذ اكتشفو العالـ دانييؿ شمكمبرجيو743-724ق/125-105الممؾ)

berger) 1930كيبلحظ في زخارؼ ىذا القصر أف الفريسكك ،  قد حؿ محؿ الفسيفساء في
                                                           

.130، ص  المرجع نفسو 1  
.61نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو، ص  التصكير اإلسبلمي، أبك الحمد محمكد الفرغمي،  2  
.70ثركت عكاشة ، مكسكعة التصكير اإلسبلمي ، ص   3  
.132اآلثار اإلسبلمية األكلى ، ص  كزكيؿ.ؾ،  4  
لفريسكك اFresco كتنفيذ األلكاف عميو أحيانا كىك  كممة إليطالية تعني "رطب"أسمكب مف أساليب التصكير عمى الجص

رطب أم قبؿ تفاعمو الكيميائي كجفافو كأحيانا أخرل تتـ األلكاف عميو كىك في حالة الجفاؼ التاـ ،كتستخدـ لذلؾ ألكاف 
 مائية جيرية .
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العثكر فيو عمى "صكرتيف بالفريسكك أعيد تركيبيما في القسـ  كقد تـّ  1".كسكة األرضيات
كتظير في  2العمكم مف جناح قصر الحير الذم أعيد بناؤه في المتحؼ الكطني بدمشؽ."

"ففي  ،تي استخدميا األمكيكف لرصؼ أرضيةالغربي األساليب الكثيرة التصاكير ىذا القصر 
ا قطع الحجارة المخمكطة كفي غرفة النـك استخدمك  ،لحجرماألماكف المفتكحة تغطى بالببلط ا

  3"أما بقية الحجرات فكسيت بالفسيفساء. ،بالجير كالرماد
( "التي 9بشرية فنرل في الصكرة األكلى)الشكؿ تتضمف ىاتاف  المكحتاف تصاكير   

كاف السائد في ىذه المنطقة اتبعت النيج الكبلسيكي اإلغريقي الركماني في رسميا كقد 
 إلية األرض ممسكة بإزار "جيا"إذ يتكسط المكحة إطار دائرم يضـ صكرة الرّبة  ،آنذاؾ

مزا لصمتيا ه في صكر أخرل ر كقد التؼ حكؿ عنقيا ثعباف عمى نحك ما نرا ،مميء بالفكاكو
كتتكسط الدائرة مربعا مف الزخارؼ يحيط إطار بو دكائر حمزكنية  ،بأرباب العالـ السفمي

متتابعة تضـ قطكؼ الكـر كقد ازداف المربع المحيط بالدائرة بالزخارؼ النباتية يتبدل بينيا 
دجج بالزعانؼ كقد مخمكقاف نصفيما األعمى بشرم كنصفيما األسفؿ شبيو بذنب الثعباف الم

ا فيما يخص الآللئ أمّ  4التؼ حكؿ نفسو مرات ثبلثة كقد سماىا شمكمبرجيو القناطر البحرية."
ا في الفنكف المحيطة باإللية "جيا"أك كما يطمؽ عمييا " )الخرزات الكركية ( فبل أصؿ لي

نّ اإلغريقية الركمانية تبنتو كقد  ما ىي عنصر فارسي  لكف  األعماؿ الفنية  السكرية ، كا 
أضيفت ليذه الآللئ الكركية زخارؼ نباتية غيرت مف شكؿ اإلطار المتعارؼ عميو في 

يي تمثؿ ثعمبيف كصكر حيكانات الجية األخرل لـ تعد كاضحة لتمفيا ف 5مكطنو األصمي ."
. كيحد الصكرة مف الطرفيف شريط مف ريف ككمبا يتعقب حيكانا آخرائكط ،أحدىما يأكؿ عنبا

                                                           

.38-37نعمت اسماعيؿ ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر الكسطى، ص ص   1  
62نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو ، ص  ،يسبلم، التصكير اإلأبك الحمد محمكد الفرغمي 2  

.38نعمت اسماعيؿ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر الكسطى ، ص   3  
رداءإزار:    
.70ينظر ثركت عكاشة ، مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص   4  
.70المرجع نفسو، ص   5  
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فة كالتزييف في نظر عفيؼ نباتية "سيصبح في الرقش العربي أساسا لمزخر الزخارؼ ال
 1.البينسي
 كحة الثانية مف ثبلث مناظر يحصرىا جميعا شريط مف الزخارؼ النباتية المّ تتألؼ ك  

يا  تتألؼ مف مستطيؿ كبير مقسـ مضمكنا إذ أنّ كحة األكلى شكبل ك ي تختمؼ عف المّ " كى
كيحيط بالصكرة كميا شريط زخرفي مؤلؼ مف كردة  ،ارتفاع غير متساكبلثة أقساـ ذات إلى ث

امرأة  ،كؿ ككاف في الصؼ األكؿ مكسيقيافمكركرة ذات أربع كريقات مكضكع القسـ األ
تعزؼ عمى العكد كرجؿ ينفخ في النام يفصميما قكساف منفصبلف، كلقد كجد الفناف المصكر 

رتيف فأضاؼ غرستيف ممكنتيف في كؿ أّنو مف الممكف إشغاؿ بعض الفراغ في الصك 
ؼ األكسط نرل فارسا ممتطيا يعدك في إثر غزالتيف سقطت ( كفي الصّ 10)الشكؿ2"قسـ.

( 11)الشكؿ3"إحداىما جريحة كانطمقت األخرل الفتة كجييا نحك الفارس المتأىب لرشقيا."
كيذكرنا  ،السياـداب طائرة يتدلى منو جراب كيرتدم ىذا الفارس "مبلبس ثمينة كحزاـ ذا أى

ف  المنقكشيف عمى األطباؽ الفضية، مما يؤكد التأثير الساساني ىذا الفارس بممكؾ الساسا
ذج ليا أيضا في الطباؽ رسـ العازفتيف المكجكدتيف بأعمى الصكرة التي كجد نماك 

 4."الساسانية
سكد خادـ أصيب بتمؼ كبير فيظير فيو "أما آخر منظر كىك في القسـ الثالث كقد أ  

كيزداف عنؽ الحيكاف بشرائط تكحي بأنو  ،ى حظيرة كيمسؾ بيده مفتاحا كبيرايقكد حيكانات إل
( كىذا في رأم ثركت عكاشة أما الحسف الباشا 12)الشكؿ5يساؽ إلى حظائر الصيد الممكية."

 6الباشا فيرل "أّنو فبلح يسكؽ مكاشيو أك صياد كمعو صيده."
                                                           

. 331، ص 2،1998، دمشؽ، طعفيؼ البينسي، الفف اإلسبلمي، دار طبلس  1  
.332ص  المرجع نفسو،  2  
.70مكسكعة التصكير اإلسبلمي ، ص  ثركت عكاشة،   3  
.38نعمت اسماعيؿ ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر الكسطى ، ص   4  
.71، ص المرجع السابؽ  5  
.62و، ص نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكل ، التصكير اإلسبلمي،الحمد محمكد الفرغميأبك   6  
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ر بالفنكف صكرتيف بيذا القصر نبلحظ تأثّ كمف حيث األساليب الفنية في ىاتيف ال   
الساسانية كالسكرية المحمية كقد استطاع الفناف المسمـ الجمع بينيما دكف أف نبلحظ أم تنافر 
أكثر مف تأثرىا بالفنكف اإلغريقية الركمانية  ففي "كافة أجزاء المكحة ابتداء مف الشخكص 

ىكر كآنية الزىر ؽ العقديف كتشكيبلت الز الزخارؼ النباتية فك صيؿ اإلطار ك الرئيسية إلى تفا
مكسيقييف عمى أكاني الزىكر     فما أيسر أف نجد نظائر الصياد كال ،أماـ المكسيقييف

العاكؼ عمى الصيد في كسط  : األمير الشابص ىذه المكحة فيالكؤكس الساسانية  فتتمخّ ك 
الممكية أسفميا تتصؿ كميا كرعايا لمحضائر  ،ف في أعمى المكحةإلى عازفي المكسيقيي ،المكحة

  1بتقاليد الببلط الساساني الممثمة في الفنكف. "
في رسكمات قصر الحير الغربي "كىذا ما يؤيد رأم لعناصر الساسانية لقد غمبت ا   

ر تطمع ىشاـ بف عبد الممؾ "جب" الذم يرل أّف ظاىرة االىتماـ بالتقاليد الفنية الساسانية يفسّ 
المعمكمات  الشرؽ الفارسي إذ كمؼ المؤرخ العربي المسعكدم بترجمةلتكسيع نفكذه باتجاه 

 2مة لمممكؾ الساسانييف المندحريف مع صكرىـ بمبلبسيـ المميزة."المفصّ 
يندسية البالزخارؼ النباتية ك  اكما يمكف استنتاجو مف خبلؿ صكر ىذا القصر غناى  

كتظير  ، إضافة إلى كثرة تصاكيره البشرية،تعد فيما بعد أساسا لمرقش العربيالتي أصبحت 
في ىذه التصاكير التقاء التيارات المختمفة مف تأثير إغريقي الكبلسيكي في الصكرة األكلى 

ككاف التأثير األخير ىك الغالب  ،مكضكعات كأساليب المكحة الثانية إلى التأثير الساساني في
 كثيرا عمى رسكمات قصر الحير الغربي .

 بة المفجر :قصر خر   -5
ـ قصر مف الصكر الجدارية التي نفذت بطريقة الفسيفساء ما نجده "في جدراف كحما

يقع  ،تنسب إلى الخميفة الكليد الثاني مف القصكر التيكىك  ،خربة المفجر بأريجا فمسطيف

                                                           

.71-70ص ص   مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ثركت عكاشة،  1  
.63نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو، ص  أبك الحمد محمكد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي،  2  
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عبد كقد أكرد الدكتكر السيد ّ  1عمى بعد ثبلثة أمياؿ شماؿ أريجا بالقرب مف البحر الميت."
كيكجد  ،داف جدرانو برسـك آدمية كحيكانيةقصرا شتكيا تز " ىذا القصر كاف أفّ  "العزيز سالـ

كقد عثر في إحدل قاعات القصر  ،ـ مسجبل عمى أحد جدراف ىذا القصراسـ الخميفة ىشا
كما عثر عمى لكحة تمثؿ فتيات يرقصف كقد  ،مثاؿ لفتاة تحمؿ حزمة مف األزىارعمى ت

ىذا باإلضافة إلى الفسيفساء التي  ،ليديف ك القدميف بصبغة قرمزيةر اصبغف شفاىيف كأظاف
ؿ عفيؼ البينسي في قا ، كمف أىـ ما يميزه زخارفو الفسيفسائية إذ2تتجمى فييا رسـك نباتية"

ك ففسيفساؤه حقيقية مؤلفة مف مكعبات حجرية ممكنة تشكؿ صكرا تشبييية أ" :ىذا الشأف
كمف أىـ األلكاح الفسيفسائية قطعة كبيرة تفرش قاعة  ،زخرفية رائعة التصميـ كالتنفيذ
إضافة إلى كجكد رسـك ىندسية ممكنة كىذه  ،القسـ المجكؼ االستراحة بالحماـ الكبير كتزيف

الزخارؼ اليندسية تعتبر أركع اآلثار اإلسبلمية في الفف بؿ تجعميا نماذج مف تأثير الفف 
كثرة الزخارؼ النباتية كاليندسية ك  3"،البصرمبلمي عمى الفف الحديث التجريدم ك اإلس

أصبحت عنصرا أساسيا مف عناصر الفف اإلسبلمي كتجريدىا البصرم أصبح عامؿ مف 
يرل أف عكامؿ الفف ليس الفف اإلسبلمي فحسب بؿ حتى الفف األكركبي. كثركت عكاشة "

لزخارؼ المكجكدة في ىذا القصر مف كحدات ىندسية أقرب إلى ابعض الزخارؼ الفسيفسائية 
، كىنا تكمف عبقرية الفناف المسمـ رغـ أنو 4الركمانية البيزنطية غير أنيا أكثر ثراء كتنكع"

ؽ الفنكف الحضارات السابقة و كضع لمستو اإلسبلمية كفأنّ  انطمؽ مف الفنكف البيزنطية إالّ 
 عا.تنكّ 

الحماـ تصكر سية في مبنى ة لكحة فسيفسائية مستقمة "تزيف حنية القاعة الرئيكثمّ   
كزخارؼ فسيفسائية كأخرل تزيف ىذه القاعة الضخمة كتغطي أرضيا برسـك  ،حيكانات

                                                           

  .126عبد اهلل كامؿ مكسى عبده، األميكف كآثارىـ المعمارية في الشاـ كالعراؽ كالحجاز كاليمف كمصر كافريقية، ص 1 
  .127، ص  المرجع نفسو 2  
.328عفيؼ البينسي، الفف اإلسبلمي، ص   3  
.71ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص   4  
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كاة لبساط أك ايا محىندسية كتكحي الذؤابات المحيطة بالمكحة التي تصكر الحيكانات بأنّ 
ادة يا سجّ اليندسية جعمت مف األرضية كأنّ فكثرت الزخارؼ النباتية ك  1"،لنسجية ُمرسمة

زخارؼ ىذه األرضية  "كتبدك :تقكؿ نعمت إسماعيؿ في ىذا الشأف ى األلكاف إذمزركشة بشت
ؽ في عناصره النباتية كلقد استطاع الفناف بميارة تكضيح االستدارة كالعم ،ادةككأنيا سجّ 
ف جدراف ىذه الغرفة كنكافذىا كتزيّ  ،حة كقاتمة في الفسيفساءباستخداـ ألكاف فات كالحيكانية
نباتية كأخرل لطيكر كحيكانات حقيقية كخرافية البارز بأشكاؿ ىندسية ك  مف الجص زخارؼ

 .2كراقصات نصؼ عاريات ."
أما أىـ صكرة في ىذا القصر" صكرة تشبييية رائعة التككيف مؤلفة مف شجرة تفاح    
ميف بصكرة حيث تختمط ىذه النباتات مف الي ،فية عمى طرفي الشجرةنباتات إضا أك نارنج

ماف بقضـ بعض بينما يبدك في الجية اليسرل غزالف ىادئاف ينع ،مى غزاؿ ىمعأسد ينقض ع
مقاييس الفركع  كتمتاز الشجرة بكاقعتييا إذ ركعي فييا اختبلؼ ،أكراؽ ىذه النباتات
راء فمقد ظيرت األكراؽ في الكسط صف ،رسيكما ركعي التككيف المد ،ةكاألغصاف الطبيعي

لكاف تبدك كمقابؿ ىذه األ ،أكراؽ زرقاء مخضكضرة قاتمة ،شاحبة يعقبيا أكراؽ خضراء ثـ
 3"الشجرة كأغصانيا بشكؿ كاقعي صرؼ كقد التفت فركع ،الثمار بمكف أحمر ساطع

ة في رسميا كىذا يكضح براعة الفناف المسمـ في الحيكانات جد كاقعيّ  كانت كقد( 13)الشكؿ
محاكلة الغزاؿ األسد ك  التعبير عف الحركة كبخاصة في محاكلة تمثيؿ حركة انقضاض

"أف يكفؽ في انجاز ىذه الصكرة  استطاع الفناف المسمـف ،كاليرب منو ،اإلفبلت مف مخالبو

                                                           

.71ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص   1  
.27نعمت اسماعيؿ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر الكسطى، ص   2  
ىناؾ مف يراىا شجرة رماف أك شجرة سفرجؿ    
.328عفيؼ البينسي ، الفف اإلسبلمي ، ص   3  
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الساساني ك  السائدة كالفف الركماني الفسيفسائية في الجمع بيف مختمؼ الفنكف القديمة
 1كالبيزنطي."

"تصكير الشجرة رأل ف ث كاقعيتيا كاستخداـ ألكانياايتنجاكزف ىذه الصكرة مف حي حّمؿك 
إذ ابتعد المصكر عف أسمكب التماثؿ كأبرز عدـ انتظاـ غصكنيا  ،يحمؿ قسمات كاقعية

كف األصفر الباىت لمجذع كأصكؿ كاختار المّ  ،كانثناء أحدىا مستندا إلى غيره األساسية
بو كف األسكد كشغؿ كحدد الشجرة بالمّ  ،المحضو بالمكف األخضر ثـ األزرؽ األكراؽ ثـ اتبع

مكف نثرىا فكؽ ىذه الخمفية الداكنة كثمة فكاكو حمراء الّ  ،المساحات الشاغرة بيف األكراؽ
، في أحد كيرل أف ىناؾ لفتة كاقعية ،األماكف التي يسمط عمييا الضكءتعمكىا بقع فاتحة في 

اختار لو درجتيف مف درجات الرمادم بدؿ المكف األخضر أك األزرؽ ربما ليبدم  إذالغصكف 
 2أف عطبا أصاب ىذه الجية مف الشجرة."

ر عمماء كثيركف صكرة األسد كىك يياجـ حيكانات كديعة بأنيا "صكرة رمزية كفسّ    
ك مف لمشيد ىىذا ا كما أفّ  .كالعظمة في تدميره أعدائو خميفةتشير عمى مفيـك قكة ال

مف المكضكعات "كيعتبر  3البيزنطية"المكضكعات الشائعة كالمألكفة في الزخارؼ الركمانية ك 
 4بة لدل الفرس األقدميف."المحبّ 

الجامع ة الصخرة ك يفسائية المصكرة في قبّ : اقتصرت الزخارؼ الفسخبلصةكك   
 ؛اليندسية فقطك زخارؼ النباتية عمى ال-لعصر األمكمالمنشآت الدينية في ا-األمكم بدمشؽ 

اسانية ىي الغالبة السفكانت التأثيرات البيزنطية ك  ،ماكف مقدسة فميا احتراميا الدينييا أألنّ 
ت ا مسجد دمشؽ فغمبت عميو التأثيرات الفارسية كما ال ننسى التأثيراأمّ  ،في قبة الصخرة

ف كقصير عمرة ر الخمفاء األمكيي. أما الرسـك اآلدمية كالحيكانية فظيرت في قصك الركمانية

                                                           

.329عفيؼ البينسي، الفف اإلسبلمي ، ص  1  
.71اإلسبلمي في العصكر الكسطى ، ص  ثركت عكاشة ،التصكير  2  
.71المرجع نفسو، ص   3  
.56نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو كأصكلو، ص  أبك الحمد محمكد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي،  4  
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إنشاؤىا في  يا تـّ قصر الحير الغربي خربة المفجر كقصكر أخرل كقصر المشتى ككمّ ك 
كالصكر الفسيفسائية ليذه القصكر  ،كادم الصحراكية بغية االستجماـ كالصيد كاالستمتاعالب

الساسانية ككثرة المسمـ عمى العناصر البيزنطية ك  تكشؼ لنا بجبلء كاضح اعتماد الفناف
لفترة كبالرغـ مف اكير البشرية كالحيكانية كأنيـ غير ميتميف بآراء عمماء الديف في تمؾ اصالتّ 

زينكا جدراف قصكرىـ  بكؿ ما يبيج الحياة مف  ،قرب عيدىـ مف عيد الخمفاء المسمميف
تبيف قكة الخميفة كسمطتو إضافة إلى بعض الصكر الرمزية التي  ،برقص كغناء كصيد كشر 

كما يمكف استنتاجو في  ،م ركحو كتثمج صدرهة تسحر المشاىد كتغذّ ، صكر بديعالمطمقة
ب الفف اإلسبلمي بدا ينحاز في أكاخر العصر األمكم إلى التأثيرات الفارسية بسب األخير أفّ 

لكف رغـ كؿ ىذه التأثرات بالعناصر الفنية لمحضارات  ،اتجاه الفتكحات إلى ببلد الفرس
ر العباسي ا بينيا كىذا ما سنكشفو في بداية العصيتدريج السابقة أخذ ىناؾ فف إسبلمي ينمك

الكتب العممية صكر التي تزيف أكراؽ المخطكطات ك كفي ال .في قصكر مدينة سامراء
 ة.كاألدبيّ 
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 التصوير في العصر العباسي: 3-2
 ـ انتقؿ مقر الحكـ إلى750ق/132ا انتقمت الخبلفة اإلسبلمية إلى بني العباس سنة لمّ 

يراف،ادة في العالـ اإلسبلمي لمعراؽ ك العراؽ، كأصبحت السي كمف ىنا بدأ الفف اإلسبلمي  ا 
فنشأ متأثرا باألسمكب الفني  الفارسي، كبمغ أكج عظمتو في صكر مدينة  امنحا جديد ىينح

المرض فييا ككىف  سامراء في القرف الثالث ىجرم  لكف بعد ضعفت الدكلة العباسية كدبّ 
تي تحت لكائيا تستقؿ عنيا إقميـ بعد إقميـ، كتبع ىذا االستقبلؿ األقاليـ الّ  سمطانيا بدأت

 ل إلى ظيكر عدة مدارس مختمفة الطراز .السياسي استقبلؿ فني أدّ 
 التصوير الجداري : - أ

اعتنى  العباسيكف بتزييف قصكرىـ كمبانييـ فقد "أشارت المصادر التاريخية إلى إقباؿ 
جاء في كتاب "ألؼ ليمة  .لتصكير في تزييف قصكرىـ كمجالسيـا العباسييف عمى استخداـ

ـ( زخرؼ قاعة شيدىا في حديقة 809-789ق/192-170كليمة" ما يفيد أف" ىاركف الرشيد )
أّف مجالس الخمفاء  كمّما يدؿ عمى 1قصره ببغداد برسـك عمى نمط الرسـك الساسانية."

ه البف مخّمصة في "العزيزل المحّمى" عف "ما حكا العباسييف كانت مزخرفة الجدراف بالصكر
الميتدم باهلل العباسي كتقكاه كزىده كمخالفتو مف تقدمو مف الخمفاء في أمكر كثيرة ذكرىا، 
كذكر منيا أّنو "عمد إلى الصكر التي كانت في مجالس الخمفاء فمحاىا كأزاؿ تمؾ الشخكص 

ى "حماـ ببغداد بناه شرؼ الديف كأشارت بعض المؤلفات إل  2في الحيطاف كغيرىا." المكىة*
ككانت جدرانو مصقكلة بصكر  ،شمس الديف الجكيني بديع النقش كالتيذيب ىاركف ابف الكزير

  3متقنة محاكية لآلدمييف كبألكاف زاىية."
نقيب الذم قاـ بو في مف خبلؿ التّ  Herzheldاألستاذ ىرتسفمد األلماني كقد كشؼ  

المسجد ت مف طرؼ المعتصـ ذكر أنو كجد في أطبلليا " آثار تي ُبنيحفريات "سّر مف رأل" الّ 
                                                           

.75التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى،ص  باشا،الحسف   1  
.10، التصكير عند العرب ، ص أحمد تيمكر باشا  2  
.15المصدر نفسو ، ص  3  
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 كشاىد في بقايا الدكر غرفا كأبياء زينت جدرانيا بتصاكير شرقية؛ ،الجامع الذم بناه المتككؿ
حافظة لجدتيا  ،بديعة المثاؿ ،ة لآلدمييف كغيرىـالصكر الممكنبيف بارزة كغائرة  في الجص ك 

أحمد تيمكر باشا أف ال غرابة في ذلؾ فقد ذكر الياقكت في . كيؤكد الدكتكر عمى غير زماف
ر كانت فيو صكّ  ،"سّر مف رأل" سماه بالمختارػػ المتككؿ بنى قصرا ب كتابو معجـ البمداف أفّ 

 :      رة شيار البيعة كىك الذم قيؿ فيوكأحسنيا صك  ،عجيبة منيا صكرة بيعة فييا رىباف
 ال كال مثؿ صّكر الشيار   رأيػػػنا كبػػػػػيجة المػػػػختار   
 1ليس فيو عيب سكل أّنما نيػ    ػو سفػػػينة نازؿ المػػػقدار      

عمى الضفة اليمنى لنير  "مف رأل ُسرّ "د الخميفة المعتصـ باهلل مدينة "سامرا أك شيّ 
كقد ذاع صيتيا  ،غداد كاتخذىا عاصمة جديدة لمدكلةالدجمة، كعمى بعد مائة متر شاممي ب

ق 883العظيمة التي شيدىا فييا المعتصـ كخمفاؤه حتى ىجرىا الخميفة المعتمد  بالقصكر
 2كسقطت أبنيتيا الكاحد بعد اآلخر".

 صور سامراء:       -1
 كتميزت بتنكع مكضكعاتيا فييكك كانت صكر سامراء تصكيرا جداريا بطريقة الفريس 

شبو عاريات كصيادات اء كنس ،كفارسات في ساحات مربعة أك مثمنة"تمثؿ صكر راقصات 
كأفرع نباتية عمى شكؿ دكائر أك ىيئة رسـك  حيكاف،كأشكاؿ آدمية مع طير أك  ،كمكسيقيات

رجاؿ  كصكر حيكاف كطير كأسماؾ كنبات؛ كرسـك ،بية داخميا صكر آدمية أك حيكانيةلكل
طارات ،كقسس أك كينة مف الرجاؿ كالنساء ،عقكد ا ،كبقايفضبل عف أسماء عربية ،كأفاريز كا 

التكقيعات التي كجدت أّف فنانيف مسيحييف ك"تذكر المصادر التاريخية ك  3كممات يكنانية."

                                                           

.10، 9التصكير عند العرب، ص  أحمد تيمكر باشا،  1  
.  16، ص2013مصر، مؤسسة الينداكم، في الفنكف اإلسبلمية، ،فزكي محمد حس  2  
.77اإلسبلمي في العصكر الكسطى ، ص باشا، التصكير الحسف   3  
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كعمى الرغـ مف ذلؾ فإّف صناعتيا مشتقة مف الفف الساساني  ،اشترككا في عمؿ ىذه النقكش
 1حتى إّف األستاذ ىرتزفمد يعتبرىا آخر مثاؿ لمتصكير في ىذا الفف."

 الخقاني بسامراء:صور جناح الحريم بالجوسق 
مت معظـ آثار مدينة سامرا خبلؿ أحداث الحرب العالمية األكلى كما بقي منيا تحطّ 

كبحسب قكؿ ثركت  كما ذكرنا سابقا، بعض الصكر التي نقميا لنا العالـ "أرنست ىيرتزفميد"
عكاشة أّف ىيرتزفيمد "اكتشؼ بعضيا في الّدكر الخاّصة كبعضيا في أبنية االستحماـ، 

كتصّكر  ،صر الجكسؽ كخصكصا في جناح الحريـيا ىي التي عثر عمييا في قكأىم
ّص المكحة بعدد كبير مف كـ تغ ،فركعيا في لكلبية شديدة التعقيد إحداىما أكانثا تمتؼّ 

الحيكانات محاكية أحد المكضكعات المفّضمة في أكاخر العصر الركماني، بينما الشخكص ك 
مختمفا ىك األسمكب المتأغرؽ الّشرقي  الذم يتراءل مف تعرض الّتككينات  األخرل أسمكبا 
كيذكرنا ىذا الّطابع الفارسي بما جاء في إحدل قصص  ،خبلؿ األسمكب الفارسّي الّساساني

كتاب "ألؼ ليمة كليمة" عف تمبية فّناني فارس لدعكة الخميفة كقياميـ بزخرفة أحد قصكره 
"مقارنة بيف تمؾ الفركع النباتية التي قكاميا قركف كقد قاـ ىذا العالـ بعقد  2بأسمكب ببلدىـ ."

الرخاء الغزيرة تتماكج في أشكاؿ دائرية أك لكلبية كلقد اشتقت مف أكراؽ األكانتس )شككة 
ككذلؾ يكجد أسمكب  .ي متحؼ اآلثار باستنبكؿالييكد( كبيف تيجاف األعمدة الكبلسيكية ف

متطابؽ إلى حد كبير مع ىذه الفركع النباتية في اإلطار الزخرفي الذم يزيف أرضية القصر 
كىذا يظير لنا أّف رسكمات مدينة سامرا قد احتفظت ببعض رسكـ  3الكبير بالقسطنطنية."

ة التقاليد األمكية فقركف الرخاء كانت عنصرا زخرفيا ميما في زخارؼ فسيفساء قبّ 

                                                           

. 31، ص2013مصر ، مؤسسة الينداكم، زكي محمد حسف، التصكير في اإلسبلـ عند الفرس،  1  
.73ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي ، ص   2  
.65 64ص ص  نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو،أصكلو، أبك الحمد محمكد الفرغمي ، التصكير اإلسبلمي،  3  



خصائص التصوير اإلسالمي ومراحمو عبر العصور اإلسالمية             الثاني:الفصل   
 

 

104 

خرة،"كالرسـك الدائرية أك الحمزكنية التي تشتمؿ عمى حيكاف كقد سبؽ استخداـ مثمتييا في الص
   1رسـك قصير عمره."

كثير مف العناصر رسكمات مدينة سامرا تحتكم عمى " حسف باشا عمى أفّ  أّكدك 
كفي رسـ  الطير،ك  الساسانية تظير في أسمكب تصكير بعض الراقصات، كفي بعض الحيكاف

كفي كضع  كفي طريقة رسـ االطارات كاألفاريز، ذات الشريط الطائر خمؼ رقبتيا،البطة 
 2كفي مراعاة التماثؿ ." كر في مناطؽ كالمربعات كالدكائر،الصّ 

"عثر عمييا في  كتعتبر أكثر صكرة يتجمى فييا أسمكب سامرا لكحة جدارية  بالفريسكك
ي مربع طكؿ ضمعو نحك نصؼ كىي ف قاعة القبة بجناح الحريـ مف الجكسؽ الخقاني؛

كصفيا كشرحيا ثركت عكاشة كالتالي "المكحة تصكر  راقصتيف في ثياب كاممة تتقدـ  3متر."
مف القاركرة التي تمسؾ بيا  كتصّباف شرابا، كؿ منيما في اّتجاه األخرل في حركة راقصة،

كتؤكد  ذراعيما.كقد تقاطعت  في كأس تحممو في يدىا األخرل، كّؿ منيما أفقّيا خمؼ رأسيا،
الّضفائر الّرأس كالكشاحاف كآللئ الّشعر كاألقراط كالثّياب الكثيفة ك الكأساف الّذىبّيتاف كغطاء 

لى أعمى  الطكيمة كِكقفة كؿ منيما عمى ساؽ كاحدة، بينما ثنت ساقيا األخرل إلى الخمؼ كا 
كع كبلسيكي كمع أّف مصدر المكض في كضع أفقّي تؤكد أّنيما مف راقصات ببلط الخميفة.

إال أنو اختفى كراء القسمات الّشرقية التي تنعكس في الكجنات الغميظة كالّذقف العريضة  
سدالو في ضفائر طكيمة، كىك ما نجد نظائر لو في  كاألنؼ الّطكيؿ، كخصبلت الّشعر كا 

ّف الّرساـ قد اتّبع في تككينو  النمط الفنكف الّشرقية كفي الفنكف الساسانية الدقيقة السيّما كا 
كالتي تصّكر كائنيف ُمتظاىريف أك  األشكرية مف قبؿ،المألكؼ في الّرسـك الّساسانية ك 

فقد استعاض عف الشجرة بسمة فاكية بيف الراقصتيف شبو  متكاجييف كبينيما شجرة،
ّنما ُتّشكؿ فكؽ الّبطف كالركبتيف  ،تنسدؿ كطّيات الثّياب عف طبيعتياالمتكاجيتيف. كال  كا 

                                                           

.82الباشا، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى، ص حسف   1  
  2   .81،ص  المرجع نفسو 
.78، ص  المرجع نفسو  3  
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أطمؽ فييا الفناف العناف الستعراض براعتو الُزخرفية  ،مشحكنة بالحركة كحدات زخرفية
 كنبلحظ أّف تمؾ الطيات تظير في شكؿ دكائر فكؽ استدارات الجسـ التي تكسكه تمؾ الثّياب،

ساـ كاف يتكؽ ألف يرسـ جسد الراقصتيف عاريا غير أّنو كلعّؿ الرّ  كالّنيديف كالسُّّرة كالّركبتيف.
كأىـ  إلييا مف فكؽ طّيات الثياب. تمميحة فرشاتو كسكء المصير فاكتفى بالخشي مغبة حّري

فالحركة في المشيد تبدك ُممِعنة في التّميؿ  ما في األمر ىك طريقة األخذ في المكضكع،
كلـ  كما خبل المشيد مف التعبيرات العارضة، حتى لنكاد نِحّس معيا  أّنيا عمك كشؾ الّتكقؼ،

الرخاكة الّمتيف حاكؿ الفّناف استعراض الرشاقة ك كلـ ي خصية الممّيزة،تتجّمى فيو قسمات الشّ 
ّنما قصر جيده في تحديد حجـ الجسديف كصبلبتيما ككضعيما  تفرضيما طبيعة الّرقص، كا 

كال يمكننا أف  صؼ كسط التشكيؿ الذم ُرسـ ُكّؿ شيء فيو بعناية دقيقة. في تناصب كترا
كأما عف طريقة 1كاف كأسا أك طاسا أك كعاء لمّشراب."نحدد طبيعة الكأس في الصكرة  إْف 

"أسمكب رسـ  يفتيف فيمكف أف نستخمص منيا أسمكبرسـ الثياب كتفاصيميا مف خبلؿ الراقص
الطيات بشكؿ زخرفي يشبو دكائر المياه المتكسرة، كأسمكب ثاف قريب مف الكاقع كيتمثؿ في 

كىذاف األسمكباف سكؼ  رسـ الطيات عمى ىيئة خطكط منسابة تشع مف مركز تجمع كاحد،
يستعمبلف فيما بعد في تصاكير المخطكطات مف المدرسة العربية أك ما اصطمح عمى 

"كبالرغـ مف  كؿ التأثيرات  (14)الشكؿ  2درسة بغداد كمراكزىا المختمفة."تسميتيا باسـ م
األقراط كطراز الكجكه إال أّف المكحة مف رسـ لخصبلت الشعر ك  الساسانية المكجكدة في ىذه

طريقة رسـ القنينة التي تمسؾ بيا كؿ مف الراقصتيف خمؼ رأسيا كاف أسمكبا فنيا شائعا في 
 .3قسطنطنية في العصكر المسيحية المبكرة."اإلسكندرية كسكرية كال

الفريسكك المدفكنة تحت قاعات العرش بالجكسؽ الخاقاني صكر  ككاف مف بيف الصكر
كنذكر منيا  ،لكافألامطمية بماء الجير كمرسـك عمييا ب"مجمكعة مف األسطكانات الفخارية ال

                                                           

.74 73ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي ، ص ص   1  
.78التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى، ص  ينظر حسف الباشا،  2  
.66نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو،أصكلو ، ص  ، التصكير اإلسبلمي، محمكد الفرغمي أبك الحمد   3  
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( 15)الشكؿ   2كانا."رجبل أك امرأة تحمؿ فكؽ كتفييا حي" تمثؿ 1صكرة نصؼ أسطكانية."
كيحؼ بالصكرة إطار مستطيؿ  3ربما كاف ثكرا كليس حمارا كحشيا كما اعتقد ىرتسفمد."

الشكؿ تزخرفو حبات المؤلؤ. كيرتدم اإلنساف المرسـك قميصا طكيبل فكؽ سركاؿ يصؿ إلى 
كينمك مف أسفؿ الصكرة عمى الجانبيف فرعاف نباتياف  كىك في كضع مكاجية تاـ، القدميف،

كيبدك أّنو كاف يحؼ بالكجو ىالة  يتفرع كؿ منيما إلى عّدة  أفراع  تنتيي بأكراؽ محكرة.
  4مستديرة."

كيظير في مبلبس ىذا اإلنساف أسمكبا ثالثا في الزخرفة تمثؿ في تزينو بزخارؼ نباتية 
"فالمبلحظ أّف الثكب خاؿ مف الطيات التي استعيض بيا بكحدات مف زخارؼ نباتية تتكرر 

كىذا ىك األسمكب الثالث مف أساليب زخرفة الثياب في رسـك سامرا  القميص فتممؤه، عمى
 5كقد استعمؿ ىذا األسمكب أيضا في تصاكير المخطكطات مف المدرسة العربية."

                                                           

.66أصكلو ، ص  نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو محمكد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي، أبك الحمد 1  
.79باشا ، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى، صالحسف   2  
.66المرجع السابؽ، ص  3  
.79، صالمرجع السابؽباشا ، الحسف   4  
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زكي محمد حسف أّف النقش  رألكحاكؿ بعض العمماء تفسير مكضكع ىذه الصكرة ف
التي  "فتنة" محظية بيراـ ككر "لسيدة تحمؿ فكؽ كتفييا عجبل فيككف ذلؾ تكضيحا لقصة

بدأت تحمؿ عجبل صغيرا كاستطاعت بالمراف ك المداكمة أف تحممو بعد أف أصبح كامؿ 
...أك 2كعرفت ىذه  القصة في األدب الفارسي ككثر تمثيميا في الفنكف اإلسبلمية " 1النمك،"

يككف المقصكد رسـ رجؿ يحمؿ خركفا كيككف ذلؾ تكضيحا لقصة الراعي الصالح عند 
"ىذه الصكرة تمثؿ مممككا فتيا مف سامرا ألحد  ارسيف أفّ مجمكعة مف الدّ  رألك  3المسحييف."

 4الخمفاء العباسييف يحمؿ غزالة ىدية كتكحي ثيابو أّنو مف األتراؾ."
برأم مخالؼ لمجميع في تفسيرىا ليذه الصكرة إْذ Otto-Dornكتأتي السيدة "أكتردكرف"

" صيادا أك مربيا لمغنـ بحزامو الذم يشد بو كسطو كىذا الطراز مف الحزاـ  أّنيا ترل فييا
مف يمبس يرمز إلى الحرية بينما تتدلى منو أطرافا جمدية تشير إلى القبمية التي ينتمي إلييا 

 5الشخص رجبل كليس امرأة."كدائما يككف  ،ىذا الحزاـ بيذه الطريقة

                                                           
 ،كىك  مجمؿ ىذه األسطكرة أّف بيراـ جكر أراد اف يثبت لحبيبتو فركسيتو كميارتو في الرماية بإجابتيا عمى ما طمبتو مف

أف يمصؽ بسيـ كاحد حافز حمار الكحش بأذنو ،كقد حقؽ ذلؾ بأف ضرب حمار الكحش بقطعة مف الطيف الجاؼ ،فمما 
تقتنع بذلؾ ،كقالت لو  ـلرفع الحمار حافره ليحؾ أذنو مف اثر الضربة،رماه بيراـ جكر بسيـ ثبت بو حافره بأذنو.لكّف فتنة 

فغضب الممؾ كأمر بقتميا ،لكّف التابع الذم ككؿ بذلؾ أنقذ  اكمة فقط،أّف اإلنساف يستطيع اف يتقف أم شيء بالمد
حياتيا،كبعد ذلؾ مّر بيراـ بقرية رأل فييا مشيدا عجيبا :سيدة مقنعة تحمؿ عمى كتفييا بقرة كبيرة كتصعد بيا سمما مف 

أت بأف صعدت السمـ كعمى أجابتو أنيا بد ككشؼ الممؾ أّنيا محظيتو السابقة ،فسأليا عف ذلؾ األمر،ؼ ستيف درجة ،
ككاف العجؿ يزداد كزنو يكما بعد يـك ،كلّكنيا استطاعت بالمراف ك المداكمة أف تحممو حتى بعد اف  كتفييا عجؿ صغير،

كامؿ النمك، فسر بيراـ جكر بذكائيا كسرعة خاطره. التصكير عند العرب ػأحمد تيمكر باشا ، تعميؽ زكي محمد  أصبح
 .  246حسف ، ص

.517بيركت ، ص  ، دار رائد د حسف ،أطمس الفنكف الزخرفية ،زكي محم 1  
.80حسف الباشا ، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى ، ص   2  

.517المرجع السابؽ، ص  3  
.67نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو،أصكلو ،ص  أبك الحمد محمكد الفرغمي ، التصكير اإلسبلمي،  4  
.67، المرجع نفسو  5  
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يـ في ىذا القصر صكرة كمف الصكر األخرل المكجكدة في جدار قاع القبة بقسـ الحر 
قطر كؿ كاحدة  ىي إحدل النقكش التي تمثؿ الصيادات في مناطؽ  مستديرة،جدارية أك"

كتبدك الصيادة في الشكؿ تدفع كتفي حمار الكحش بقدميا اليمنى  منيا نحك نصؼ متر.
كتقبض عمى أحدل أذنيو بيدىا اليمنى كتقبض اليسرل عمى خنجر تطعف بو الحمار في 

كجدت في أعمدة جدراف  القصر  خرل أ ةر صك  كىناؾ  1جبيتو بينما ييجـ عميو كمب صيد"
ـ بينيا رسـك سباع  كتيكس كتض أيضا "صكر تمثؿ أشرطة مف فركع نباتية تنثني كتمتؼ

  2كفي كسط الشكؿ رسـك طيكر تشبو الببغاء تحت عقكد أركانيا رسـ كرقة نباتية."  .كغزالف
 3الشخصية." ر االنفعاالت في رسـ الكجكهالبراعة في إظيا"ىذه الصكر  كقد أظيرت

 (16)الشكؿ
أسماء مكتكبة بالمغة العربية كأسماء أخرل مكتكبة كعثر في سامرا عمى رسـك "فكقيا 

كربما يككف مف مصكرم  بالمغة اليكنانية  كمف ىذه األسماء العربية نجد "أحمد بف مكسى"
ما كرب ككممة "مشمش" (17)الشكؿ  كمف الكممات المكجكدة أيضا كممتا "مفمح" ىذه الصكر،

د يرل أّف ىاتيف الكممتيف قد تككنا مف أما األستاذ ىرتسفم ،تككنا مف أسماء الفنانيف كذلؾ
أك ربما تمثؿ كممة مشمش إحدل  أصؿ أرمي كمشمش لقب لمساعد الشماس في الكنيسة،

كفي ىذه الحالة تككف الصكر  ،التي ذكرىا ابف نديـ في الفيرست درجات المانكييف الخمس
اءات مف اشترككا أما األسماء اليكنانية "فترجح أنيا إمض4لقسس كينة مانكييف ال مسحييف.

  5في ىذا العمؿ فالمعركؼ أّف األمراء المسمميف كانكا يستقدمكف فنانيف مف أنحاء العالـ ."

                                                           

.504زكي محمد حسف، أطمس الفنكف الزخرفية، ص   1  
.504المرجع نفسو ، ص  2  

.99محمد حسيف جكدم ، الفف العربي اإلسبلمي ، ص  3  
،ص ص  2009، 2ط ينظر التصكير عند العرب، احمد تيمكر باشا ، تع زكي محمد حسف، ىبل لمنشر كالتكزيع، مصر،4

247 -248.  
.249ينظر المرجع نفسو ، ص 5  
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كمف التصاكير المكجكدة عمى تمؾ األسطكانات أيضا لكحة عثر عمييا "مدفكنة تحت 
قاعات العرش ...يمثؿ الجزء العمكم مف جسـ سيدة في أذنييا قرط كتمبس رداء تتألؼ 

و مف حمقات فييا نقط سكداء. كفي أسطكانة أخرل مف  األسطكانات نقش يمثؿ رأس زخرفت
لى جانب الرأس رسـ طائر، كمف نقكش قاعات الحريـ في ىذا القصر  قسيس حكليا ىالة كا 

فضبل عف شريط  ،ية الشكؿ يحدىا شريط مف الحبيباتلكحة لطيكر في مناطؽ شبو بيض
  1غزاؿ في دائرة."يضـ رسـك طيكر متتابعة فضبل عف رسـ 

مف خبلؿ دراسة النماذج السابؽ لتصاكير مدينة سامرا نبلحظ أّنيا احتفظت ببعض 
كمف خبلؿ كضع الصكر في  ،فاريز كاإلطاراتفنية الساسانية التي تمثمت في األاألساليب ال
الجانبية "الرسـك في  البزنطية أك اليمينستية  المتمثمةك  الدكائر كفي مراعاة التماثؿ،المربعات ك 

لبعض الكجكه اآلدمية ...كفي بعض الحركة التي نراىا في رسـك الراقصات، كترجع ىذه 
كالسيما إقميـ بكتريا)أفغانستاف –الركح إلى األثر اليميني الذم تسرب إلى الشرؽ األدنى 

كىذاف األسمكباف  عكلجت بيما صكر قصر عمره غير أّف ىذا  2منذ فتكح االسكندر."-حاليا(
العباسي أتى بالجديد تمثؿ في "اعتماده عمى تحديد عناصره بمكف قاتـ يمؤل بعدىا  الفناف

كبيذا ظير أسمكب جديد في فف التصكير أسمكب إسبلمي لو طابعو 3المساحات باأللكاف."
 الخاص .

 كالجمكد، كتميز ىذا الطراز اإلسبلمي المتمثؿ في صكر مدينة سامرا "بالتحكير،
 كالبعد عف محاكاة الطبيعة كعف المنطؽ، ،ستخداـ الخطكطكا كالميؿ نحك الزخرفة،

كىذه المميزات  التي ذكرىا  4كبالتسطيح، كبالنفكر عف التجسيـ كمف التعبير عف العمؽ."

                                                           

.504أطمس التصاكير الزخرفية ، ص ظر زكي محمد حسف ،ين 1  
  .247ص  زكي محمد حسف، :التصكير عند العرب، احمد تيمكر باشا ، تع 2
.54نعمت اسماعيؿ عبلـ ، فنكف الشرؽ األكسط في العصكر اإلسبلمية ،ص   3  
.82حسف الباشا ، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى ،ص   4  
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ك حسف الباشا ىي مميزات التصكير اإلسبلمي بصكرة عامة سكاء كاف في الرسـك الجدارية أ
 إلى ىذه المميزات في الفصؿ األكؿ .كقد تطرقنا  ،في تصاكير المخطكطات اإلسبلمية

كبيف لنا ثركت عكاشة أىـ الفكارؽ بيف تصاكير العصر األمكم كتصاكير العصر 
نتياء اقصر عمره إلى قصر الحير الغربي  "أف االنتقاؿ بيف المكحات مف العباسي فيذكر:

العناية ففي لكحات قصر عمره كانت  بمكحات سامرا يكشؼ لنا عف تحكؿ جذرم في االّتجاه،
في حيف جمدت في سامراء شخصيات  ،ى الحركة كتحديد مكاف كزمف الحدثمكّجية كّميا إل

يقكنات تسرد في الفضاء البلنيائي مثؿ األالّرسـ التي تنفذ نظراتيا إلى المشاىد التي 
مستدال بقكؿ  ،لحدث الدرامي إلى التصكير الرمزمفأكسب ىذا التطكر في ا المسيحية،

كفقدت الشخصيات  ،ـ التصكير الممكي كؿ المبلئمةكزف أّف الصكر ىيبة تبلئريتشارد إتنجيا
فبل زاؿ  ،كقد طمست معو معالـ األنكثة كالذككرة في رحمتيا إلى عالـ التجريد تأثيرىا الحسي

صيف يختمفكف حكؿ ذككرة كأنكثة بعض الشخصيات المصكرة في لكحات بعض المتخصّ 
األسمكب الجديد إلى العالـ كمو كاستميـ مف طرؼ ببلط كمع ذلؾ فقد امتد سحر ىذا  سامرا.

  1األمراء في العصر التالي."
ت مدينة سامرا في النقاط كيمكف أف نمخص خصائص التصكير العباسي في لكحا

 :التالية
 . تصاكير جامدة الحركة  تسرد في فضاء النيائي مقارنة بتصاكير العصر األمكم 
 اليمنستية  البزنطية.الساسانية ك رة باألساليب الفنية متأث 
 ثـ  ،ـ العباسي عناصره بالّمكف القاتـالتأثر باألسمكب الفارسي  المتمثؿ في تحديد الرسا

 تمؤل المساحات بعدىا باأللكاف .
 يز بالتسطيح كالنفكر مف التجسيـكما تتم ،تحكير كالبعد عف محاكاة الطبيعةتتميز بال.  
 كىذا ما أكسبيا البعد الرمزم. كط بجميع أنكاعيا،الميؿ الكبير نحك الزخرفة الخط 

                                                           

.74كسكعة التصكير اإلسبلمي ، صثركت عكاشة ، م  1  
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  ّالمياه  أسمكب زخرفي يشبو دكائر :أساليب في طريقة رسـ طيات الثيابزت بثبلث تمي
كأسمكب قريب مف الكاقع يككف عمى ىيئة خطكط منسابة تشع مف  ،المتكسرة أك كتجمع ديداف

 تية . متككف مف أساليب زخرفية نبا كآخر أسمكب مركز تجمع كاحد،
 األنثى فييا كىذا راجع مصكرة فبل نكاد نفرؽ بيف الذكر ك طمس معالـ الشخصيات ال

 إلى النعكمة التي مؤلت تعابير تمؾ  الشخصيات .
 صور الفريسكو في نيسابور: -2

كانت إيراف تحت الحكـ اإلسبلمي ،"لكّنو لـ يعثر عمى رسكمات فييا مف العصر 
،اكتشفت بعثة 1936،1937،1939اإلسبلمي األكؿ ،إال في عيد قريب ،إذ أّنو في سنكات 

متحؼ المتركبكليتاف ،في مدينة نيسانبكر، بشرؽ إيراف نماذج مف الرسـك الحائطية مف 
لصكر مرسكمة عمى الجص  ترجع إلى نياية القرف الثاني "ىذه ا 1العصر العباسي األكؿ ."

كقد تـ  2اليجرم أك بداية القرف الثالث ىجرم )أكاخر القرف الثامف ميبلدم أك أكائؿ التاسع("
إحداىما ذات  ،مكف إجماال تقسيميا إلى مجمكعتيفكي إيجاد  "ىذه الصكر في مباف متعددة.

 3كاألخرل متعددة األلكاف." ،لكف كاحد
ىـ صكرة في المجمكعة األكلى ُيحتفظ بيا في متحؼ طيراف كىي" صكرة رسمت كأ

بمكف مائي يحّده خط أسكد تمثؿ صيادا ممتطيا جكاده كىك يركض يرتدم مبلبس ثمينة يشد 
سغو األيسر كسطو حزاـ كعمى رأسو خكذة كمعو سيفاف كدرع مستدير بينما يحمؿ بازا فكؽ ر 

ك أّنيا أرنب برم. كيذكرنا رسـ الفارس المتقف كىك يركض ، التي تبدكربط إلى سرجو غنيمتو
ات آسيا مسرعا ككذا مبلبس الفارس بنظائرىا في الفف  الساساني؛ عمى أّننا نممح تأثير 

                                                           

.38أحمد عيسى،ص :رت ديماند ـ.س، الفنكف اإلسبلمية ،  1  
.72، ص  1966 ، ، القاىرةدار النيضة العربية حسف الباشا، فنكف التصكير اإلسبلمي في مصر،   2  
.38المرجع السابؽ، ص   3  
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يمكف نسبة تمؾ الصكرة إلى نياية ك  بعض التفاصيؿ كما في السيفيف كالخكذة.الكسطى في 
  1القرف الثامف بداية القرف التاسع ."

صكر المجمكعة الثانية ذات األلكاف المتعددة فيي رسكمات "ترجع تقريبا إلى أما عف 
األزرؽ بدرجات متفاكتة كتمثؿ ىذه استخدـ في رسميا المكف األسكد كاألبيض ك  نفس العيد 

يا زخارؼ كما نجد فييا حشكات عمي ،مختمفة منيا رسـك آدمية كشياطيف الصكرة مكضكعات
كتشتمؿ بقايا الرسـك اآلدمية عمى أجزاء مف رؤكس  ،نخيمية نباتية كأشكاؿ زىيرات كمراكح

بلمح كنجد في ىذه الصكر خميطا مف الم .ؿ كنساء كصكر نصفية كثنيات مبلبسرجا
 2اليمينستية المتمثمة في طريقة رسـ الثياب."البيزنطية ك 

كيذكرنا  كيحتفظ نتحؼ المتركبكليتاف لمفف بنيكيكرؾ صكرة "المرأة تحيط برأسيا ىالة،
 (khocho) شعرىا األسكد المجعد ببعض رسـك قبائؿ األكيغكر التي اكتشفت في خكجك

  3بتركستاف الصينية."
كتدؿ ىذه الصكر الجدارية التي اكتشفت في نيسابكر عمى ازدىار مدرسة لمتصكير في 

العباسي ثرت في أساليب التصكير كالتي بدكرىا أ إيراف متأثرة باألساليب الفنية  الساسانية،
 الفاطمي حسب قكؿ حسف الباشا.ك 
 الفن الفاطمي في العصر الطولوني :  -3

انتشر طراز األسمكب الفني لمدينة سامرا في مختمؼ مراكز الخبلفة اإلسبلمية أثناء 
كمف  الخزؼ،كشمؿ ىذا الطراز العمارة كالتصكير كالزخارؼ الجصية ك  الخبلفة العباسية،

الطراز ىي مصر كقد بدأ ىذا التأثير جميا بمجيء أحمد بف األمصار التي ظير فييا ىذا 
"إّنو منذ منتصؼ القرف الثالث  طكلكف كتكليو الحكـ كىذا ما يؤكده حسف الباشا في قكلو:

فنكف التطبيقية ظير أسمكب سامرا في ىذه األقطار في العمارة كال ىجرم )التاسع الميبلد(
                                                           

.38، ص  الفنكف اإلسبلمية  ديماند ـ.س،  1  
.38، ص  المرجع نفسو  2  

.39 -38المرجع نفسو، ص ص  3  
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كقد كانت مصر  .ع بعض التعديبلت المحميةكالتحؼ الخشبية كالزخارؼ الجصية كالخزؼ م
طراز سامرا في العمارة كالجص كالخزؼ مف األقطار التي ظير فييا بشكؿ كاضح أثر 

ـ أحمد بف طكلكف 867ق/254كزاد ىذا األثر منذ أف قدـ إلى مصر في سنة  ،كالخشب
ثـ استقؿ  ،مر نائبا عف بعض أمرائيا األتراؾكحكـ مصر في أكؿ األ الذم نشأ في سامرا،
ف في العراؽ مف أساليب كبما اّنو نشأ في سامرا"نقؿ إلى مصر ما كا 1بحكميا بعد ذلؾ."

 2الزخرفة."العمارة ك 
االىتماـ كىذا ما لعناية ك كعني الفاطميكف بفف التصكير كالمصكركف كأكلكىـ الكثير مف ا

"اآلمر بأحكاـ اهلل الفاطمي شّيد ببركة الحبش منظرة  أّكده أحمد تيمكر الباشا  حينما أكرد أفّ 
مف الشعر في المدح ككتب فكؽ صكرة كؿ منيـ أبياتا  و كببلدىـ،ئصكر في عدد مف شعرا

كأف  كبجانب كؿ صكرة رؼ مذىب فيو صرة مختكمة فييا خمسكف دينارا، ،ككصؼ المناظرة
بالمصكريف اىتماـ أعياف الدكلة الفاطمية  د أيضاكما يؤكّ  3يدخؿ كؿ شاعر كيأخذ صّرتو"

"الكزير أبا محمد الحسف  كيجزلكف ليـ العطاء أثبتو المرحـك أحمد تيمكر باشا في أفّ 
اليازكرم الممقب بسيد الكزراء ككاف ىذا الكزير مف محبي الكتب المصكرة كشغكؼ بفف 

انى مف مبالغة ىك مصكر مف العراؽ بعد أف عاستدعى إلى مصر ابف عزير ك التزكيؽ  
  4القصير المصكر المصرم في زيادة األجر."

استطاع المصكر اإلسبلمي في ىذا العصر أف يظير البعد الثالث في رسكماتو كىذا 
عف طريؽ فيمو ألسرار األلكاف كالتبلعب بيا ،كالتعبير مف خبلليا عف العمؽ كىذا مف 

قاؿ  رة سيد الكزراء الفاطمي،خبلؿ "المنافسة التي كقعت بيف ابف عزير كالقصير في حض
كقاؿ الثاني أّنو يستطيع  أنا استطيع رسـ صكرة امرأة تظير ككأنيا خارجة مف الحائط، األكؿ

                                                           

.40حسف الباشا، فنكف التصكير اإلسبلمي في مصر ، ص  1  
. 16زكي محمد حسف، في الفنكف اإلسبلمية ، ص 2  

. 12 11ينظر أحمد تيمكر باشا ،التصكير عند العرب، ص ص  3  
.163 162ينظر المصدر نفسو ، ص ص   4  
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أف يرسميا ككأنيا داخمة فيو ،فصّكر القصير راقصة بثياب بيض في صكرة حّنية دىنيا 
ي صكرة حنية كأما ابف عزير فصّكر الراقصة بثياب حمر ف ،في الحائطأسكد فبدت داخمة 

كما يدؿ أيضا 1فأعجب الكزير بصنيعيما ككىبيما الماؿ الكثير. صفراء فبدت خارجة منو،
عمى فيـ مصكرم العصر الطكلكني العميؽ ككشفيـ ألسرار األلكاف ما ذكره المقريزم عف 

بداعو صكرة رسميا بدار النّ  مصكر مصرم يدعى  ،عماف بالقرافة"الكّتامي" "كمف آيات فّنو كا 
دنا يكسؼ عميو السبلـ في الجب كىك عرياف كلكف الجب كّمو باألسكد ر فييا سيّ صكّ 

 2كأصبحت صكرة سيدنا يكسؼ كأنيا باب مفتكح في ىذا الجب."
 صور الفريسكو في الحمام الفاطمي:-4

مف اآلثار الفاطمية التي ُعثر عمييا ككانت متأثرة برسكمات سامرا صكرة مائية عمى 
مف حماـ فاطمي كيؤيد ذلؾ "ما كشفت عنو حفائر دار اآلثار العربية سنة  الجص
بجكار أبي السعكد عف حماـ فاطمي زخرفت بعض حنايا جدرانو بصكر مائية 1932

  3األسكد."كىي ممكنة باألحمر ك  ،لتمؼ إلييامرسكمة عمى الجص كاف قد تطرؽ بعض ا
كعمييا  رسـ إنساف تحيط برأسو ىالة،يحتفظ متحؼ الفف اإلسبلمي بالقاىرة بصكرة تمثؿ"

لذم نراه كثيرا عمى نقكش الخزؼ كفي يده اليمنى كأس يحممو عمى نحك ا عمامة جميمة.
(كيضيؼ حسف الباشا عمى ىذا 18)الشكؿ 4األكاني الفارسية الساسانية مف فضة كنحاس."ك 

با تزينو حميات كيرتدل جمبا ،رل أم اليسرل زىرةالكصؼ أّف ىذا الشاب يحمؿ في "يده األخ
كعمى رأسو عمامة ذات  كحكؿ كّؿ مف العضديف شريط، مف زخرفة نباتية حمراء الّمكف،

كحكؿ الرأس ىالة كاممة االستدارة كيضع الشاب حكؿ ظيره كشاحا يخرج طرفاه مف  طيات،
كيتدلى مف رأس الشاب خصمتاف  .إلى األسفؿ مع التعمؽ في اليكاء كينثنياف تحت اإلبطييف،

                                                           

.163عند العرب ، ص التصكير  أحمد تيمكر باشا، ينظر  1  
.168 167ينظر المصدر نفسو ، ص ص   2  
.  263زكي محمد حسف، ص  :ينظر أحمد تيمكر الباشا، التصكير عند العرب، تع   3  
.96،ص 1937،مطبعة دار الكتاب،القاىرة، كنكز الفاطمييف زكي محمد حسف،  4  
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ّف لك كجسـ الشاب في كضعية أمامية، إحداىما في الخمؼ كاألخرل إلى األماـ، الشعر:مف 
 1ؤلؤ."مكيحؼ بالحنية كّميا شريط مف حبات ال .كجيو في كضعية ثبلثية األرباع

كُزخرؼ ىذا الحماـ أيضا بالرسـك اآلدمية تمثمت في صكرة "لرأس شاب يمتفت إلى 
 .3لى عصابة رأسيا إلى الجية اليمنى"" صكرة أثر رسـ سيدة تتدك  2اليسار"
تعمكىما فركع نباتية حمراء، كحكليا  رسـ طائريف متقابميف،كمف أمثمة رسـك الطيكر " 

كضكح الخطكط التي " كيبلحظ في رسـ ىذيف الطائريف 4شريط أسكد بو نقط  بيضاء "
ه الصكرة شريط كما يحيط بالحنية التي فييا ىذ ،رسمت بيا تفاصيؿ الذيميف كالجناحيف ليما

كيؤكد زكي محمد حسف عمى تأثر  5مف الدكائر الصغيرة المتماسكة مف حبات المؤلؤ."
 6النقكش المكجكدة في ىذا الحماـ الفاطمي  بأساليب النقش في إيراف كالعراؽ ."

إذ يتعذر عمينا تعييف  يظير في ىذه الرسكمات التأثر الكاضح بأساليب صكر سامرا،
 يا كبيف رسـك سامرا حسب حسف الباشا فكؿ مف "الزخارؼ المتكررة،الخبلؼ الجكىرم بين

كالزخارؼ النباتية كاإلطار الذم يشتمؿ  كرسـك الطير، كأشكاؿ الرؤكس، كاليالة المستديرة،
   7عمى حبات المؤلؤ يعكس صدل تأثر رسكمات العصر الفاطمي برسكمات سامرا."

عف الكاقع أكثر مف رسكمات سامرا  اأّف رسكمات العصر الفاطمي بعيدة كثير  كيبدك
لفاطمية يبدك بأسمكب أقؿ كيظير ذلؾ في الكشاح الذم حكؿ  ظير الشاب في الصكرة ا

فكشاح  إذا قكرف بأسمكب رسـ الكشاحيف حكؿ ظير الراقصتيف في صكر سامرا،كاقعية 
عاد الشاب شبو معمؽ في اليكاء في حيف أّف كشاح الراقصتيف يتدلياف إلى األسفؿ بشكؿ 

                                                           

.86 85حسف الباشا، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى، ص ص  1  
.96كنكز الفاطمييف، ص  زكي محمد حسف،  2  

.96، ص المرجع نفسو  3  
.96، ص  والمرجع نفس  4  
.72حمد محمكد الفرغمي ، التصكير اإلسبلمي،نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو،أصكلو ،ص الأبك   5  

.96ص  كنكز الفاطمييف، ينظر زكي محمد حسف، 6  
. 86، ص المرجع السابؽحسف الباشا ،  ينظر  7  
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سمكب الثالث في رسكمات أما عف طريقة رسـ الثياب كطياتيا فمقد غمب األ 1محاؾ لمطبيعة."
 2 ية بزخرفة متألفة مف كحدات مكررة.يات متحمّ إذ أّنيا جاءت خالية مف الطّ  ؛الفاطمييف

 سكمات الفاطمية ىي نفسيا أساليب مدينةكمف حيث األساليب الفنية يظير لنا أّف الرّ 
بعيدة عف الكاقع كذات أسمكب فجاءت  معتمدة عمى الخطكط، الزخرفة، الة نحكميّ  ،سامرا
كىذا كما قمنا سابقا الطابع الذم يتميز بو التصكير اإلسبلمي كاف في المكحات  ،مسطح

 أك المنمنمات اإلسبلمية التي تزيف المخطكطات.  الجدارية 
-كما ظيرت في أسمكب سامرا-في رسكـ الفاطمييف  كظيرت أيضا التأثيرات الساسانية

ؿ الصكرة المتككف مف اإلطار المكجكد حك  تمثمت رسـ الطائريف المتقابميف كالزخرفة المتكررة،
الشاب الجالس كفي يده اليمنى "رسـ  أثيرات الفارسية اتضحت فيكمف التّ  .حبات المؤلؤ

عمى أف الدكلة الفاطمية اعتمدت كثيرا كقد أكد حسف الباشا  .كفي الكحدات المتكاجية ،كأس
أعماؿ الحكـ كاإلدارة، كما اعتبرت ببلد مى العناصر الفارسية في نشر دعكتيا كالقياـ بع

 3الفرس مف مناطؽ نفكذىا الذىبي. 
 صورة الفريسكو بكنيسة الكابال باالتينا المستوحاة من أسموب مدينة سامرا : -5

المتكسط  تحت سمطة الحكـ اإلسبلمي ألكثر  كانت جزيرة صقمية في البحر األبيض
ت خاضعة لسمطانيا حتى استرجعيا كاستمرّ  ـ(901ق/287مف قرف كنصؼ مف سنة )

فف التصكير اإلسبلمي "لـ يقؼ  كمف المعركؼ أفّ  4ـ(."1061ق/452النكرمادينكف سنة)
سمكب صدل ىذا األ ر نفكذ الفاطمييف كحضارتيـ كترددبؿ انتشر مع انتشا عند حد مصر،

فقد بقيت "مجمكعة كبيرة مف الصكر  5في صكر الكاببل ببل تينا في بميرمك بجزيرة صقمية ."

                                                           

.87حسف الباشا ، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى ، ص  ينظر  1  
.87ينظر المرجع نفسو، ص   2  
  3  87، ص  المرجع نفسو ينظر 
.73ينظر أبك الحمد محمكد الفرغمي ، التصكير اإلسبلمي،نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو،أصكلو ، ص   4  
.89 88حسف الباشا، المرجع السابؽ، ص ص   5  
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التي شيدىا حكاـ صقمية  منقكشة عمى سقؼ كنيسة قصر "باليرمك" مستمدة مف فف السامرا
األكؿ ليا  الّنكرماف كمع ارتداد الجزيرة إلى المسيحية بعد غزك الككنت الّنكرميدم "ركجيو"

كما يثبت ذلؾ  الصكر المنقكشة التي تحؼ  1ظ ببلطو بكثير مف العادات اإلسبلمية ."احتف
بيا جدراف الكنيسة المتمثمة في "أشرطة مف الكتابة الككفية الجميمة مّما ال يدع مجاال لمشؾ 
 2في أّنيا مف ىمؿ فنانيف مسمميف أك...فنانيف تثقفكا ثقافة إسبلمية كاتبعكا التقاليد اإلسبلمية."

كأيضا" الكتابة العربية المنقكشة عمى الصندكؽ اإلسبلمي المحفكظ بمتحؼ الكنيسة  منذ 
 (  19)لشكؿ 3القرف الثاني عشر."

كتحتكم الصكر الجدارية  بالفريسكك التي تزيف جدراف ىذه الكنيسة عمى عدة مكاضيع  
ككذلؾ  الطرب كالحماليف،ؿ"صكر الراقصات كمجالس الشراب ك تخص الحياة اليكمية مث

فضبل عف  ،أك حالة انقضاض بعضيا عمى بعض صكر الحيكاف كالطير في أكضاع مماثمة،
كصكر يحدىا إطار مف حبات  ،ؿ كاألزىار كأكراؽ الشجر كالفاكيةخزخارؼ نباتية مف النّ 

 4المؤلؤ."
كفي منقاره  بط في منقاره كرقة نباتية كالنسررسـ ال" ا عف صكر الطيكر فنبلحظأمّ 

كالديؾ كفي منقاره عنصر نباتي كالطاككس الذم رسـ بشكؿ مكاجو كأحيانا  عنصر نباتي
ى رسـ حيكانات أخرل "مثؿ باإلضافة إل 5بشكؿ جانبي كذيمو مرتفع عمى شكؿ نصؼ دائرة."

ة خارؼ الفاطميّ األسد كالغزاؿ كاألرنب كىذه كّميا عناصر حفمت بيا الزّ "مثؿ النمر ك 
 6المعاصرة بمصر."

                                                           

.74ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص   1  
.89حسف الباشا، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى، ص  2  

.74المرجع السابؽ، ص   3  
.89حسف الباشا، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى ، ص   4  
  .117 116، ص ص1،1980تيامة،طعبد المنعـ رسبلف، الحضارة اإلسبلمية في صقمية كجنكب إيطاليا،دار  5
.117المرجع نفسو، ص   6  
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( 20ة )الشكؿة منيا صكرة نصفيّ كر اآلدميّ تينا بالصّ  باال الكاببلكقد حفمت زخارؼ 
فكؽ جبيتو كصدغيو  ىكيتدلّ  ،كفي اليسرل زىرة ؿ إنسانا كفي يده اليمنى كأس،"تمثّ 

كيكسك الرداء الذم يرتديو زخارؼ تتألؼ مف  ،برأسو ىالة كيحؼّ  ،رخصبلت مف الشع
كتشبو ىذه الصكرة صكرة الحماـ   1لؤ."كيحؼ بالصكرة إطار مف حبات المؤ  كحدات متكررة،
اإلطار المشكؿ  كتتفؽ معيا في مميزات كثيرة  حمؿ الكأس كشكمو، (18الفاطمي )الشكؿ
حدل الخصبلت المتدلية عمى الجبية،ك"زخرفة الرّ  اليالة المستديرة، مف حبات المؤلؤ،  داء كا 

ح المعتمد األسمكب المسطّ فضبل عف  ،لنظرة الجانبية كرسـ معالـ الكجواالمكجو ك كالجسـ 
 2كعدـ الدقة في رسـ جسـ اإلنساف." ،الخطكط
ممؾ جالس عمى " ف الصكر التي تمثؿ مناظر الشرب كالمكسيقى كالصكرة تمثؿكم
العبيد كبالقرب منو ُصكِّر أصدقاؤه المقربيف ممسكا بكأس في يده محاط بالخدـ ك عرشو 

ربعة عمى الطريقة الشرقية كيمسؾ بيده كيبدك الممؾ جالسا "جمسة مت 3كمضحكك الببلط "
كعف يميف الممؾ يقؼ  اليمنى كأس كباليد اليسرل كرقة نباتية ربما كانت ترمز إلى زىرة،

شخص تحيط برأسو ىالة كيمسؾ بيده اليمنى كأس كفي يده اليسرل قاركرة نبيذ في حيف 
إلى زميمو  يقؼ عمى يسار الممؾ شخص آخر تحيط برأسو ىالة كىك يشير بيده اليسرل

( كتعالج ىذه الصكرة نفس مكضكعات التصكير 21)الشكؿ 4الكاقؼ عف يميف الممؾ."
المكسيقى كالشرب قص ك س مكضكعات مدينة سامر في الرّ ذم ىك بدكره يعالج نفالفاطمي كالّ 

إضافة إلى حمؿ الكأس زد عمى ذلؾ عدـ مراعاة المصكر لمنسب التشريحية في رسـ جسـ 
 اإلنساف .

                                                           

.89التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى ، ص  حسف الباشا،  1  
.90المرجع نفسو، ص    2  
.75مكسكعة التصكير اإلسبلمي،ص  ثركت عكاشة ،  3  

.74أصكلو ، ص  نشأتو ،مكقؼ اإلسبلـ منو، أبك الحمد محمكد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي، 4  
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ر الكاببل ببلتينا المشابية لمصكر الفاطمية كصكر سامرا صكرة رسـ فكؽ كمف صك  
أرضية نباتية يمثؿ صيادا عمى صيكة جكاد كيحمؿ في يده اليمنى طائرا كيشير بسبابة يده 

ّنو إإْذ  ؛كقد شاع رسـ ىذا المكضكع في الرسـ الطكلكني في العصر الفاطمي ،1اليسرل إليو.
في المنحكتات الخشبية في حجاب الييكؿ الذم نقؿ مف كنيسة ظير مثؿ ىذا الرسـ تماما "

الست برباره إلى المتحؼ القبطي بمصر القديمة، زخارؼ محفكرة في حشكات الحجاب 
كقكاميا فركع نباتية يقكـ بينيا صكر آدمية كرسكـ حيكانات أما الركناف  متنكعة المكضكعات،

فكؽ رأسو عمامة كعمى قبضة لباز، ك ففي كسط كؿ منيما دائرة تضـ رسـ فارس يصطاد با
  2يده طائر جارح عمى أىبة االنطبلؽ." 

كمف الرسـك المستمدة أيضا مف أصؿ الطراز الطكلكني صكر تمثؿ مكسيقييف 
كمكسيقات كظيرت بكثرة في مصمى بميرمك كمثؿ ذلؾ صكرة "لعازفي "الّنام" كاقفيف عمى 

ات ىابطة مشّكمة مف فـ أسد كينساب عمى درجر ماؤىا "سمسبيؿ" يتفجّ  جانبي نافكرة جدارية
 ،(22)الشكؿ 3كتنتيي بحكض مزخرؼ تنبثؽ كسطو نافكرة ثانية ." ،ما يشبو الّشبلؿ

ا  العمامة كالمبلحظ في ىذه الصكرة أيضا كجكد نافذتيف تطؿ مف كؿ كاحدة منيما امرأة كأمّ 
في كضعية ثبلثة أرباع الكجو ية "متعددة الطيات كرسـ الكجكه الفاطم فك التي يرتدييا العازف

س في الصكرة المائية التي أصكرة الشاب القاعد الذم يمسؾ بك تشبو 4العيكف لكزية الشكؿ."ك 
عثر عمييا في الحماـ الفاطمي بمنطقة أبي السعكد، كىناؾ أيضا صكرة "لرجؿ يعزؼ عمى 

مكضكعات ككؿ  5القيتارة في منطقة مستطيمة ضمعيا العمكم عمى ىيئة عقد ذك فصكص."
 6ىذه الصكر معركفة  كمأخكذة مف صكر الطراز الطكلكني في العصر  الفاطمي .

                                                           

.279، ص 827أطمس الفنكف الزخرفية، الشكؿ  ينظر زكي محمد حسف،  1  
.205 204كنكز الفاطمييف، ص ص  زكي محمد حسف، ينظر  2  
.75ص  ،عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسبلمي ثركت  3  

74مكقؼ اإلسبلـ منو،أصكلو ، ص ك نشأتي حمد محمكد الفرغمي، التصكير اإلسبلمي،الأبك  4  
.280، ص 829ينظر زكي محمد حسف ، أطمس الفنكف الزخرفية، الشكؿ  5  

..214-212كنكز الفاطمييف ، ص ص  ينظر زكي محمد حسف،  6  
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كمف صكر الرقص التي تزيف بميرمك"صكرة مرسكمة عمى أرضية بيا زخارؼ نباتية 
ككضعت  ،كقد تشابكت ذراعييما كرة حكريتيف ترقصاف كىما في كضع متماثؿ،ؿ الصّ كتمثّ 

( كتشبو ىذه 23)الشكؿ 1كتماسكت يداىما األخرياف." كؿ منيما يدىا عمى رأس زميمتيا،
في  ءالصكرة صكرة الراقصتيف التي عثر عمييا في قصر الحريـ بالجكسؽ الخقاني  بسامرا

كفي تشابؾ الذراعيف   التماثؿ حكؿ الجسـ، ،في كضع الراقصتيف–"المكضكع كاألسمكب العاـ 
  2كفي طريقة رسـ الحزاـ تحت البطف."

كباإلضافة إلى تمؾ الصكر تشتمؿ صكر كنيسة الكاببلببلتيكا عمى مكضكعات أخرل 
بعضيا مف الحياة اليكمية  مثؿ  إحدل صكر المكجكدة في قصر باليرمك"التي تصكر رجميف 
تحت سقيفة عمى جانبي بئر يجذب الشاب الكاقؼ إلى الحبؿ ليرفع الدلك مف البئر، بينما 

ة عّدة كتب كثمة أكعيّ  ى اليسار دلكا كبير الحجـ في إناء آخر،يصب الرجؿ الممتحي الذم إل
( كيبلحظ ثركت عكاشة أف ىذه الصكرة تمتاز بكاقعية كبيرة في رسميا  24)الشكؿ3منيا."

سيؽ المشيد كالتأليؼ فالفناف لـ يقتصر اىتمامو عمى تصكير الحدث فقط بؿ عني كذلؾ بتن
ؿ مكضكعات حياة الببلط اض كبعضيا يمثّ ؿ االنقضبعضيا اآلخر يمثّ ك  .بيف مفرداتو

 الصيد.ك 
ر كنيسة الكاببلببلتيكا كصكر العصر الفاطمي كما ف لنا مف خبلؿ المقارنة بيف صكّ يّ يتب

أّف صكر الكنيسة اتبعت التقاليد الفنية المكجكدة عند الفاطمييف كما  ءىك مكجكد في سامرا
كباألسمكب الفني ذاتو كجميع فقد عالجت المكضكعات نفسيا  ،ء ىك مكجكد في سامرا

 الميزات العامة .

                                                           

.93حسف الباشا ، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى ، ص   1  
.93ينظر المرجع نفسو ، ص  2  

.79ثركت عكاشة ، مكسكعة التصكير اإلسبلمي ، ص   3  
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كيتضح لنا مف خبلؿ ما سبؽ أّف جميع آثار التصكير اإلسبلمي التي اكتشفت عمى 
جدراف المباني قميمة جدا كبالتالي ال يمكف مف خبلليا دراسة التصكير اإلسبلمي دراسة 

 خطكطات كتزينيامستفيضة، لذلؾ قامت دراستو في األساس عمى الرسـك التي تزكؽ الم
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 التصوير عمى المخطوطات :  - ب
 توطئة:

كساعدكا في ازدىار فنكف الكتاب خبلؿ القرف  المخطكطاتاىتـ الخمفاء بالكتب ك 
نضكج الحضارم في العالـ الثالث عشر إذ يعد "ازدىار فنكف الكتاب مظيرا مف مظاىر ال

نفس أقصكر بالمخطكط كتزكيد دكر العمـ كالبالمؤلفات ك فإّف رعاية العمـ كالعمماء  ،اإلسبلمي
 1.التزكيؽ"ات كانت مف أىـ ازدىار فف الخط ك المخطكط

ية مع الكتب التي تـ تعريبيا مف كبدأ فف تزكيؽ الكتب في الحضارة العربية اإلسبلم 
ب كانت خاصة بأمكر الطب كالفمؾ كالفمسفة نتاجات الحضارات السابقة "كمعظـ تمؾ الكتإ
التاريخ، كبدأ التعريب في العصر األمكم لكّنو زاد كانتشر في العصر العباسي األكؿ ك 

كقبؿ عصره ترجـ كتاب كميمة  ،فة المأمكف الذم انشأ دار الحكمةخصكصا في عيد الخمي
كاىتـ العرب بتصكير كتزكؽ مخطكطاتيـ  2كدمنة في عيد الخميفة العباسي األكؿ السفاح ."

الحية كالذم دفعيـ إلى ذلؾ ىك "استقرار الحكـ لمدة طكيمة عمى يد بجميع صكر الكائنات 
عدد قميؿ نسبيا مف الحكاـ األقكياء الذيف عاكنكا بطريقة مباشرة أك غير مباشرة عمى ىذا 

كبدر الديف لؤلؤ ممؾ  (1225-1180االزدىار كأغمب الظف أّف الخميفة العباسي الناصر)
كانت زد عمى ذلؾ أّف أحكاؿ الببلد االقتصادية  ( كانا مف بينيـ،1259-1218المكصؿ )

كلـ تنظر إلى  ،لتالي خزانة الدكلة عامرة بالماؿفكانت با ،طيبة كأبكاب العمؿ كالكسب كاسعة
فأسيـ   جار كصناع الحرؼ،عمة ككثر األكاسط مف التّ فظيرت عمييـ النّ  ما في أيدم الناس،

                                                           
  ككاف يساىـ في إخراجو عماؿ كثر منيـ )المؤلؼ،الخطاط،المجمد،المذىب،معد  ،كؿ ما خّط باليد فيك مخطكط

لذلؾ نجد دائما أّف ىذه المخطكطات تقدـ إلى  كلرفعة تكمفة ىذا المخطكط كاف أصحابو يتصمكف بالسمطاف، األخبار.(
 .    114في التصكير اإلسبلمي ، ص  الحكاـ مقابؿ كزنيا ذىبا. ينظر محمد إبراىيـ حسف، المدرسة

السمسمة الفنية التي صدرت بمناسبة ميرجاف  كزارة اإلعبلـ، الكاسطي رساـ كخطاط كمذىب كمزخرؼ، سمماف،العيسى   1
 . 13الكاسطي، ص 

.14المرجع نفسو ، ص   2  
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 ألدباك كقادت رعاية العمـ   1فزاد إبداعيـ." ،أعماليـجار في تشجيع الفنانيف باقتناء ىؤالء التّ 
العمماء في العمـك ف مف طرؼ الخمفاء كعمالقة السياسة إلى نبكغ عدد األدباء ك كالمثقفي

صاحب الكامؿ في التاريخ ككاف تحت رعاية بدر  ـ(1225المختمفة كـ بينيـ" ابف األثير)ت
( صاحب معجـ البمداف كمعجـ تـ1225)ت كياقكت الحمكم الديف لؤلؤ في المكصؿ،

لى  العمؿ النافع في صناعة الجيؿ(،الرزاز الجزرم صاحب كتاب)العمـ ك كابف  األدباء، كا 
ـ( صاحب كتاب )الجامع ألحكاـ القرآف( كفييا أيضا 1273نفس الفترة عاش القرطبي ) ت

مف ؽ نسخة عاش شيخ المصكريف في المدرسة العباسية يحي بف محمكد الكاسطي الذم زكّ 
كأيضا عاش الخطاط العراقي ياقكت  ـ(،1237ق/634مقامات الحريرم المؤرخة )

  2ـ(."1258المعتصمي ت)
يسة كرعاية خزائنيا في المساجد ياسييف في جمع الكتب النفالسّ كبدأ التنافس بيف القادة ك 

باهلل القصكر كدكر العمـ كمف الخمفاء العباسييف الذيف اىتمكا بذلؾ الخميفة المستنصر ك 
حماال مف الكتب النفيسة إلى مكتبة 160أمر بنقؿ ما حممو  (624-640/1226-1242)

 المستنصرية كما أمر بجمع المخطكطات النفيسة كالكتب كأكدعيـ في خزانة كتب قصره،
مف أكثر الخمفاء  (1258-656/1242-640) ككاف آخر الخمفاء العباسييف المعتصـ باهلل

 فجمع ركائع المخطكطات النفيسة في ثبلث خزانات في قصره، الخطرعاية لؤلدب كالعمـ ك 
ككانت أنفس  الكزراء،عمى الخمفاء فقط بؿ شمؿ الممكؾ كاألمراء ك كلـ يقتصر ىذا االىتماـ 

بط ىذا االىتماـ الكبير ارت 3اليدايا المتبادلة فيما بينيـ تمؾ التي تضـ مخطكطات نفيسة ."
لكتب العممية كاألدبية كساىمت شيرتيا في تزكيقيا المخطكطات بارتفاع مكانة ابالكتب ك 

 بمنمنمات تحمييا تبسيطا لفيميا بغية اإلقباؿ كزيادة ثمنيا. 
 

                                                           

.8ص  ،2016القاىرة،  دار المعارؼ، فف الكاسطي مف خبلؿ مقامات الحريرم، ثركت عكاشة،  1  
.175الثقافة، ص  ك ينظر الفف العربي اإلسبلمي،المنظمة العربية لمتربية  2  

.176-175ينظر المرجع نفسو ، ص ص  3  
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 بداية التصوير عمى المخطوطات: -1
تزيف صفحات اعتمد في دراسة التصكير اإلسبلمي أساسا عمى التصاكير التي 

اإلسبلمي في فجر اإلسبلـ  ألّننا ال نعرؼ" عف نشأة التصكير؛ المخطكط كتكضح نصكصيا
كأقدـ ما اكتشؼ مف آثار التصكير في  ،ما كصمنا في ىذا المجاؿ إال القميؿ بسبب ندرة

كقصر الحير  اإلسبلـ كانت نقكش حائطية تزيف جدراف القصكر أك حماماتيا كقصر عمره،
كأما التصكير عمى الكرؽ  1كبعض بيكت نيسابكر." كبعض القاعات في سامرا، الغربي،

كأكؿ ما  كالمخطكطات "فميس بيف أيدينا شيء مف التصكير عميو يرجع إلى العصر األمكم،
غير أّننا ال زلنا نجيؿ تمؾ المراحؿ التي مّر بيا منذ  ،قع عندنا يرجع إلى العيد العباسيك 

اع مف الصيف مكا صناعة الكرؽ عمى يد صنّ رغـ أّنو مف المعركؼ أّف العرب "تعمّ  2بدايتو "
ؿ ىجرم )بداية القرف الثامف مسممكف حيف فتحكا سمرقند في نياية القرف األكّ أسرىـ ال
أك في قكؿ آخر عمى يد صانع صيني أسره زياد بف صالح حاكـ تمؾ المدينة سنة  -ميبلدم(

 3ـ(."751ق/134)
عمى الكرؽ "ما عثر عميو في إقميـ الفيكـ  اإلسبلميةصاكير كأقدـ ما كصؿ مف التّ 

لى القرنيف العاشر ك ترجع إلى آخر الق رةصكر مصغّ  بمصر، عشر الحادم رف التاسع كا 
الرابع لميجرة( كىك محفكظ اآلف في المكتبة األىمية بمكتبة فينا. كقد كتب عنيا )الثالث ك 

بعض التصاكير التي كصمت إلينا مف " . كيميو4األستاذ جركىماف كعمّؽ عمييا تعميؽ كافيا."
 5العصر الفاطمي  في مصر."

                                                           
 . 38،ص1955، العراؽ، 11، مج 1مجمة سكمر،ج  مدرسة بغداد في التصكير اإلسبلمي،، زكي محمد حسف 1
.75مكسكعة التصكير اإلسبلمي، ص  ، ثركت عكاشة  2  
.39 -38ص ص  ،لسابؽالمرجع ا  3  
.110الفف اإلسبلمي في مصر، ص  حسف،ينظر زكي محمد   4  
.101-99 ص صكنكز الفاطمييف،  حسف،ينظر زكي محمد   5  
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نصكص قديمة كمراجع أدبية تشيد أّف المسمميف قد اىتمكا بتزكيؽ  مف ما كصؿكلكف 
)الثامف ميبلدم( كمف أكضح ىذه  كر منذ القرف الثاني ىجرمنكىا بالصّ المخطكطات كزيّ 

ذم ترجمو عبد اهلل بف المقفع في أياـ الخميفة "الّ  النصكص ما جاء في كتاب كميمة كدمنة
فابف المقفع جعؿ ىذا الكتاب  1ـ "750ق/132ي حكالي سنة العباسي أبي جعفر المنصكر ف

"كينبغي لمناظر في ىذا الكتاب كمقتنيو  مصكرا بعد ترجمتو ككتب في عرض باب الكتاب":
أف يعمـ أّنو مف بيف أغراض ىذا الكتاب إظيار خياالت الحيكانات بصنكؼ األصباغ األلكاف 

 كما كتب أيضا ،د لمنزىة في تمؾ الصكريـ عميو أشليككف أنسا لقمكب الممكؾ كيككف حرص
صفح لتزاكيقو بؿ ليشرؼ ما تضمف "كقد ينبغي لمناظر في كتابنا ىذا أف ال يجعؿ غايتو التّ 

األكؿ يشمؿ التصاكير " المخطكطات اإلسبلمية إلى قسميف كتنقسـ تصاكير 2مف أمثاؿ."
  3."ةؽ الكتب األدبيّ ي تزكّ تصاكير الّ كع الثاني يشمؿ التّ ، كالنّ ح الكتب العمميةالتي تكضّ 

كما أنيا ال  ،جاال كبيرا لئلبداع الفنيفبحكـ مكضكعيا ال تدع م " أما الكتب العممية
كمف أمثمة ىذه المخطكطات 4تحتكم عمى رسكـ آدمية أك حيكانية  إال في النادر منيا "

كمخطكط  لجالينكس،كمخطكط الترياؽ  "كتاب الحيؿ الجامع بيف العمـ كالعمؿ البف الجزرم،
 كمنافع الحيكاف البف بختيشكع كغيرىا مف الكتب األخرل . ،خكاص العقاقير لديسقكرديس

                                                           
  ،"كنقػؿ مػف السنسػكريتية إلػى  كتاب ىندم أحضره الطبيػب بركزيػو مػف الينػد فػي عيػد الممػؾ الساسػاني "كسػرل أنكشػيركاف

كىػك كتػاب  ة، كأضػاؼ إليػو عػدة فصػكؿ،ػػػثـ نقمو بعد ذلؾ ابف المقفع إلػى المغػة العربي إليو فصميف، كأضيؼة المغة البيمكية،
الممؾ دبشميـ عمى الفيمسكؼ بيدبا الذم يجيب عمييا بأمثمػة ذات  ألقاىافي المكعظة ك الحكمة ك النصيحة عمى شكؿ أسئمة 

 رل عمػى شػكؿ قصػص تجػرم عمػى لسػاف الحيػكاف كالطيػر.كيممػح إلييػا أحيانػا أخػ مغزل سياسػي كاجتمػاعي يصػرح بيػا حينػا
 .   42، ص 1ينظر صبلح أحمد البينسي، فف التصكير في العصر اإلسبلمي ، ج

.98حسف الباشا، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى، ص      1  
.17ص  اإلسبلمي،، مدرسة بغداد في التصكير ينظر زكي محمد حسف   2  
.99المرجع السابؽ، ص   3  
.99، ص  نفسو ينظر المرجع  4  
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الّف المصكر ؛ ذه المخطكطات "ظيكر الطابع الفنيكأما الكتب األدبية فنبلحظ في ى
ليضيؼ  ال ييتـ بتكضيح النص بقدر تصكيره صكرة جميمة يكضح فييا ميارتو كقدرتو الفنية،

كمف ىنا كانت ىذه المخطكطات تشتمؿ عمى تصاكير  ،قيمة فنية بجانب القيمة األدبية ليا
صميـ بحكـ اختبلؼ الفناف أك القطر أك المدرسة التّ ؼ مف حيث المكضكع كاألسمكب ك تختم

ة مخطكط كميمة كدمنة السابؽ كمف المخطكطات األدبية المصكر  1الفنية التي ينتمي إلييا."
، كمخطكط مقامات الحريرم ككتاب األغاني ألبي فرج األصفياني كالشاىانامو ذكره

ؿ ىذه المخطكطات أكلى مدارس التصكير كتشكّ  ،ثيرةلمفردكسي كمخطكطات أخرل ك
التصكير  درسة بغداد( التي بفضميا ذاع صيتاإلسبلمي المشيكرة ىي المدرسة العربية )م

بلد العربية  اإلسبلمية في سكريا كمصر كالمكصؿ الرافديف إلى سائر الب داإلسبلمي مف ببل
 .إفريقيا كاألندلس كحتى في إيراف كشماؿ
إّما التصكير اإلسبلمي مف أىـ المجاالت التي أقبؿ عمييا الفناف المسمـ سـ ك اعتبر الر      

ترّبع الديف كلما  ،المخطكطات بالصكر التكضيحية كالنقكش ؽلتزيف الجدارف أك لتزكي
ر عدة  مدارس مختمفة األمصار كاف البّد أف تتبمك عمى عرش مختمؼ  البقاع ك سبلمي  اإل

العقائد كاإلقميـ كفقا الختبلؼ التفكير ك  ،زة لكؿ مدرسةالخصائص الفنية المميّ في السمات ك 
شمؿ مدارس التصكير في  أربع مدارس   ، كتـّ إقميـ ت االجتماعية التي تحكـ كؿّ ماكالمقكّ 

  رئيسة أكليا ظيكرا :
 المدرسة العربية. .1
 المدرسة اإليرانية. .2
 المدرسة اليندية المغكلية. .3
 المدرسة التركية المغكلية . .4

                                                           

.109ينظر حسف الباشا، التصكير اإلسبلمي في العصكر الكسطى ، ص   1  
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قتصر بالبحث عمى المدرسة العربية فقط ذلؾ النتماء مدرسة بغداد كىي أ سكؼ يلكنّ 
تطرؽ إليو في الفصؿ ألممدرسة العربية في التصكير اإلسبلمي. كىذا ما س -محكر الدراسة 

 المكالي.



 

 الفصل الثالث :
مدرسة بغداد في التصوير 

 اإلسالمي .
 
 

مدرسة بغداد وأهم خصائصها في التصوير  -1
 اإلسالمي.

 مقامات الحريري بين األدب و الفن. -2
يحي بن محمود الواسطي ومقامات الحريري  -3

 المصورة
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 مدرسة بغداد وأهم خصائصها في التصوير اإلسالمي : -1
           المدرسة العربية لمتصوير اإلسالمي :                                                                                             1-1

أكؿ مدرسة في التصكير اإلسالمي حيث أّف أسمكبيا كاف منتشرا تعد المدرسة العربية      
ىذا ما و في مختمؼ بقاع العالـ اإلسالمي الذم امتد مف العراؽ شرقا إلى األندلس غربا

أكلى مدارس التصكير تصكير "تمثؿ المدرسة العربية :يؤكده حسف الباشا في قكلو
كانتشرت في جميع أنحاء العالـ اإلسالمي تقريبا فإلى جانب  المخطكطات في اإلسالـ،

لى األندلسكامتد العراؽ ازدىرت في سكريا كمصر، كما عاشت فترة  ،ت إلى شماؿ إفريقيا كا 
  1في إيراف."

الخالفػػػػػػػػة العباسػػػػػػػػية نشػػػػػػػػست المدرسػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ب ػػػػػػػػداد ألّف ب ػػػػػػػػداد كانػػػػػػػػت مركػػػػػػػػز     
كحاضػػػػػرتيا كأثبتػػػػػت أّف اإلسػػػػػالـ لػػػػػـ يكػػػػػف عا قػػػػػا أمػػػػػاـ ال نػػػػػكف التشػػػػػكيمية بػػػػػؿ كػػػػػاف مسػػػػػاعدا 

مػػػػػػػػع خضػػػػػػػػكعيا طبعػػػػػػػػا  لتعاليمػػػػػػػػو كعػػػػػػػػدـ  فػػػػػػػػي تطكرىػػػػػػػػا كازدىارىػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػر العصػػػػػػػػكر،
كىنػػػػػػاؾ مػػػػػػف يػػػػػػدعي أّف جميػػػػػػع عناصػػػػػػر التصػػػػػػاكير العربيػػػػػػة ىػػػػػػي  مضػػػػػػاىاة ال فػػػػػػي خمقػػػػػػو،

اصػػػػػػر ساسػػػػػػانية بيزنطيػػػػػػة صػػػػػػحي  أّف" بػػػػػػالد الرافػػػػػػديف عناصػػػػػػر أجنبيػػػػػػة غيػػػػػػر إسػػػػػػالمية عن
يػػػػػراف كانتػػػػػ بػػػػػال ف الساسػػػػػاني منػػػػػذ منتصػػػػػؼ القػػػػػرف الثالػػػػػث إلػػػػػى سػػػػػقكط الدكلػػػػػة  تيفمزدىػػػػػر  اكا 

كانتشػػػػػػرت ال تكحػػػػػػات اإلسػػػػػػالمية إلػػػػػػى أف كصػػػػػػمت  الساسػػػػػػانية فػػػػػػي القػػػػػػرف السػػػػػػابع مػػػػػػيالدم،
                                                           

 كاألجنبية التي عالجت فف التصكير اإلسالمي عدة أسماء ليذه المدرسة كقد أطمقت ىذه األسماء  أكردت المراجع العربية
مػى أسػاس ج رافػي يضػـ كىػي تسػمية ع ألسباب ج رافية كأخرل تاريخية كيمكف حكصمتيا كاآلتي: مدرسػة مػا بػيف النيػريف ،

مضاؼ إلييا شماال ديار بكر ،كأيضا يضـ مدينة حمب بسكريا حاليا،كأما االسـ الثاني فيك مدرسة ب ػداد كىػي  ،العراؽ حاليا
تسػمية عمػػى أسػاس ج رافػػي أيضػػا لكػكف ب ػػداد عاصػػمة الخالفػة العباسػػية ،كيعػػكد ال ضػؿ إلييػػا فػػي الكثيػر مػػف المخطكطػػات 

رسػػة العباسػػية ،كىػػي تسػػمية عمػػى أسػػاس تػػاريخي فقػػد ازدىػػرت المدرسػػة أثنػػاء المزكقػػة بالصػػكر،كأما االسػػـ الثالػػث فيػػك المد
الخالفػػة العباسػػية قبػػؿ خضػػكعيا لمسػػيطرة السػػمجكقية كقبػػؿ ال ػػزك الم ػػكلي كاجتيػػاح التتػػار لمدينػػة ب ػػداد ك خػػر اسػػـ المدرسػػة 

كفرضكا ن ػكذىـ عمػى الخم ػاء ـ كدخمكا ب داد 1120ق/514السمجكقية عمى أساس تاريخي فإّف السالجقة حكمكا إيراف عاـ )
ـ( كلعّؿ االسػـ المناسػب ليػا مػا أطمقػو الػدكتكر حسػف الباشػا ىػك 1258ق/656العباسييف حتى سقكط الخالفة العباسية سنة)

 .81-80ينظر محمكد أبك الحمد فرغمي، المرجع ن سو ، ص ص  ،Arabic Scoolاسـ المدرسة العربية 

.134ي العصكر الكسطى، ص ينظر حسف الباشا، التصكير اإلسالمي ف  1  
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ليب ال نيػػػػػة ككرث األسػػػػػا فتربػػػػػع اإلسػػػػػالـ عمػػػػػى حضػػػػػارة ىػػػػػذا الشػػػػػرؽ، إلػػػػػى الشػػػػػرؽ األدنػػػػػى،
مػػػػػف الطبيعػػػػػي أف يتػػػػػسثر ال ػػػػػف  لكػػػػػفّ  1"ر.مصػػػػػكالشػػػػػاـ التػػػػػي عرفتيػػػػػا بػػػػػالد إيػػػػػراف كالرافػػػػػديف 

كلػػػػػـ  ة التكػػػػػكيف،اإلسػػػػػالمي فػػػػػي بداياتػػػػػو األكلػػػػػى بػػػػػال نكف األجنبيػػػػػة "ألنػػػػػو ال يػػػػػزاؿ فػػػػػي مرحمػػػػػ
عناصػػػػػره فػػػػػي معظػػػػػـ األحيػػػػػاف مػػػػػف ال نػػػػػكف السػػػػػابقة  ، لػػػػػذلؾ اسػػػػػتمدتكتمػػػػػؿ شخصػػػػػيتو بعػػػػػد
كأصػػػػػب  لػػػػػو طابعػػػػػو اإلسػػػػػالمي الػػػػػذم يميػػػػػزه ابتػػػػػداء  نضػػػػػو كتطػػػػػكر،لكػػػػػّف ال ػػػػػف اإلسػػػػػالمي 

كىػػػػػػذا مػػػػػػا انعكػػػػػػس عمػػػػػػى فػػػػػػف التصػػػػػػكير أيضػػػػػػا ف ػػػػػػف  2"ـ(.13مػػػػػػف القػػػػػػرف السػػػػػػابع ىجػػػػػػرم)
"مػػػػػػػّر أيضػػػػػػػا بمرحمػػػػػػػة تمييديػػػػػػػة اسػػػػػػػتمد فييػػػػػػػا كثيػػػػػػػرا مػػػػػػػف  تزكيػػػػػػػؽ المخطكطػػػػػػػات بالتصػػػػػػػاكير

كظيػػػػر ىػػػػذا الطػػػػابع  الخػػػػاص، وره مػػػػف فنػػػػكف أجنبيػػػػة حتػػػػى نضػػػػو كأصػػػػب  لػػػػو طابعػػػػعناصػػػػ
كقػػػػػد احتػػػػػكت تصػػػػػاكير ىػػػػػذه المخطكطػػػػػات  فػػػػػي أقػػػػػدـ المخطكطػػػػػات المزكقػػػػػة التػػػػػي كصػػػػػمتنا،

أك اليمينسػػػػػػتي ،فػػػػػػإّف  أك السػػػػػػكرم المسػػػػػػيحي، مسػػػػػػتمد مػػػػػػف ال ػػػػػػف المنػػػػػػكم تشػػػػػػكيالت عمػػػػػػى 
ككحػػػػدت طابعػػػػو  الصػػػػكرة كػػػػال متسػػػػقا، أجػػػػزاءتككنػػػػت مػػػػع بػػػػاقي كالتشػػػػكيالت  ىػػػػذه العناصػػػػر

الخػػػػػاص كشػػػػػكمت منػػػػػو أسػػػػػمكبا إسػػػػػالميا ىػػػػػك أسػػػػػمكب المدرسػػػػػة العربيػػػػػة الػػػػػذم يعتبػػػػػر فرعػػػػػا 
 3ال ف السمجكقي العاـ الذم انتشر في العالـ اإلسالمي في ذلؾ الكقت." فركعمف 
شتركة  جعمتيا تتميز عف غيرىا اتسمت  تصاكير المدرسة العربية اإلسالمية بقكاسـ م    

الزخرفية كأىـ ميزة ك مف المدارس األخرل كما جعمتيا مكحدة األسمكب كالعناصر ال نية 
كليس ميدانا إلظيار  ،اتسمت بيا أنيا" كانت جزء مف المتف كيقصد بيا شرحو كتكضيحو

                                                           

  1 .376 ، صت ، داإلسالمية، مركز الشارقة لإلبداع ال كرم ، ال نكفينظر سعاد ماىر محمد 
.135حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى ، ص  ينظر   2  
 كفي -مف أعظـ مصكرم إيراف –ماني مؤسس المذىب المنكم الذم جمع بيف خميط مف العقا د الزرداشية كالمسيحية

الكقت الذم عطمت فيو شريعة ماني في بالد العراؽ اعتنقيا قبا ؿ األكي كر التركية بكسط  سيا،ككجدت أف ىاجر الكثير 
   .41ال ف اإلسالمي، ص  (.ديماند ـ.س، 8مف المانكييف إلى بالد العراؽ في القرف الثامف)

.136-135ينظر المرجع السابؽ، ص ص   3  
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التصاكير كفؽ سـ تمؾ ر كت المتف،ك ي صؿ بيف  الصكرة  ا.لذلؾ ال نجد إطار 1المكاىب ال نية "
.المساحة الص يرة التي يتركيا الخطاط لممصكر

                                                           

. 26ص محمد حسف، التصكير في اإلسالـ عند ال رس، زكي  1  
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 في التصوير اإلسالمي : مدرسة بغداد  1-2 
 فقد ظيرت عدة  ،إلى المدرسة العربية في التصكير اإلسالمي مدرسة ب دادتنتمي        

كال يكجد شؾ في أّف  مراكز فنية في العراؽ خالؿ الخالفة  اإلسالمية في عيد بني العباس،
كالتي بقيت  ب داد عاصمة الخالفة العباسية كانت أحد أىـ مراكز التصكير اإلسالمي،

محت ظة بسىميتيا الثقافية كال كرية في العالـ اإلسالمي حتى  غزاىا التتار، كمف أىـ مصكرم 
ـ(مخطكط مف "كتاب 1222ق/619" الذم كتب كصّكر سنة)  بد اهلل بن الفضلعالمدرسة 

 (Martin) مارتف ببرليف ك ( Sorre)خكاص العقاقير"كانت منو صكر في مجمكعتي زرة
في  يبرز ي صكر ىذا الخطكط ف زنطييالتسثير البكيذكر زكي محمد حسف أّف  1باستككميـ."

كأعظـ مصكرم ىذه المدرسة  ،الذيف يمبسكف مالبس كاسعة مزينة ب ركع نباتية وأشخاص
ـ نسخة مف 1237ق/634يحي بف محمكد بف يحي الكاسطي فقد "كتب  كزكؽ سنة 

مقامات الحريرم كفييا ما ينـ عف ما ة صكرة تعبر عف حيؿ أبي زيد السركجي كنكادره كىذا 
كىي 2("Scheferلتي أىداه إلييا المستشرؽ شي ر)الكتاب مح كظ بالمكتبة األىمية بباريس ا

 مح كظة باسمو في المكتبة .
 مميزات  تصاوير مدرسة بغداد : 1-3

عف غيرىا مف  تن رد بالصدارة تصاكير المدرسة العربية بقكاسـ مشتركة جعمتيا  تميزت 
، كأّكؿ ميزة كما كما جعمتيا مكحدة األسمكب كالعناصر ال نية كالزخرفية ،المدارس األخرل

كيقصد بيا  ،ت مدرسة ب داد تككف جزء مف المتفذكرنا سابقا أّف" التصاكير في مخطكطا
لذلؾ ال نجد إطار ي صؿ بيف  3".شرحو كتكضيحو ،كليس ميدانا إلظيار المكاىب ال نية

 ّلخص المميزات الر يسة ليذه المدرسة في النقاط التالية: أ. كيمكف أف المتفك  الصكرة 

                                                           

.27  زكي محمد حسف، التصكير اإلسالمي عند ال رس، ص  1  
.27، ينظر المرجع ن سو  2  
. 26ص ،المرجع ن سو  3  
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  ا الحياة كيكسبيا  ما يض ي عمييمغمبة الرسـك اآلدمية في تصاكير ىذه المدرسة
يراف القكة،متسثريف كىي ال تعنى بالجسد  ،في رسميا باألساليب المكركثة  مف الشرؽ القديـ كا 

لقد كاف مف المعركؼ عمى اإلسالـ  1اإلنساني عناية خاصة بعكس ال ف ال ربي اإلغريقي."
تصكير الكا نات الحية كخاصة اآلدمية منيا ،لكف بعد اتساع رقعة اإلسالـ كراىيتو الشديدة ل

د كانتشاره في البمداف المختم ة التي كانت عالقة كطيدة ب ف التصكير كإيراف كسكريا فمـ تع
مع عدـ معارضة المحتكل اإلسالمي في تصكيرىا ،فكانت  تمؾ األحاديث تؤثر في المسمميف

ة تيتـ بالرسـك اآلدمية كتض ي عمييا الحياة ، فاحتؿ اإلنساف المدرسة العربية أكؿ مدرس
 كبعده تستي الكا نات الحية األخرل مف نبات كحيكاف.  مكانة كبيرة في رسكماتيا،

  اىتـ ال ناف العربي "بصكرة الشخص الر يسي في التصكيرة سكاء مف حيث الحجـ
كىذا  رسـك األخرل في التصكيرة،لذلؾ كاف يرسـ بحجـ أكبر عف سا ر ال 2الزخرفة"ك كالممبس 

لتبياف عمك منزلتو كشسنو العظيـ كقد كاف ىذا األمر معركفا في ال نكف القديمة عند 
يراف كبالد الرافديف كالالفت إلى النظر في تصاكير ىذه المدرسة رسـك  3".المصرييف كا 

كلـ تكف اليالة  في التصكير اإلسالمي ترمز إلى أم  4حكؿ رؤكس األشخاص." الياالت
" ما ين ي عنيا  5مظير مف مظاىر القداسة،"بؿ رّبما قصد بيا ل ت األنظار إلى ىذه الرسـك

                                                           

.35ص  اإلسالمي،ينظر زكي محمد حسف، مدرسة ب داد في التصكير   1  
. 137حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى ، ص   2  
.36ينظر المرجع السابؽ، ص   3  
 كس األباطرة كاألبطاؿ ؤ ، ككانت اليالة ترسـ عمى شكؿ دا رة تكمؿ بيا ر بيزنطيترجع ىذه اليالة إلى أصميف قديميف أكليما

ة ،كلـ تكف عالمة تقديس كما يظف البعض فقد كّممت بيا كمف إلييـ،كشاعت ىذه اليالة بعد أف اعتنقت بيزنطة المسيحي
كلـ تعد أف تككف  .فقدت م زاىا في التصكير اإلسالميكس أشخاص كانكا أعداء المسيحية ،كمف المحقؽ أّف تمؾ اليالة ؤ ر 

برازىا ،أما  فنكف الصيف الثاني لميالة فقد شيدناه في  ألصؿاعنصرا زخرفيا نراه حكؿ رءكس األشخاص عامة لتمييزىا كا 
ك سيا الكسطى، غير أّنيا كانت ترسـ في األكثر بيضية غير منتظمة الخطكط ،مّما جعميا تبدك عمى شكؿ شعمة 

 . 10نارية.ينظر ثركت عكاشة ، فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم، ص 
.38ص ،، المرجع السابؽينظر زكي محمد حسف 4  

.137، ص ، المرجع السابؽحسف الباشا  5  
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أيضا ص ة القداسة ىك رسميا حكؿ رؤؤس الطيكر كاألزىار كما ىك مكجكد في بعض 
   ( 27تصاكير مخطكط مف كتاب الترياؽ لجالينكس)الشكؿ

  الطابع العربي في سحنة الرسـك اآلدمية التي تمكح في كجكىيا المسحة السامية غمبة
الطابع في المالبس التي  كما يتمثؿ ىذا 1كالتي مف مميزاتيا قنى األنكؼ كالمحى السكداء.

، ذات أكماـ كاسعة، عربية شرقية إذ أّنيا "فض اضة يياألشخاص في ىذه الصكر ف ياييرتد
كال ننسى غطاء الرأس الذم ىك 2" .حكليا عند العضد أشرطة عمييا كتابات كزخارؼ يمتؼ

 3عبارة عف عمامة متعددة الطيات.كيتض  الطابع أيضا في العناية برسـك اإلبؿ كالخيؿ"
  لقد ابتعدت ىذه المدرسة عف التمثيؿ الصادؽ لمطبيعة  :4البعد عف محاكاة الطبيعة
كتظير ىذه الخاصية  التصكير، ةمكقؼ اإلسالـ مف قضي ياببكىذه الخاصية كاف س ،الكاقعك 

ىمالو لمنسب التشريحية لجسـ اإلنساف، بكضكح في الرسـ المحكر لمنبات، فجاءت صكره  كا 
اصطالحية محكرة عف الكاقع، عكس" التصكير ال ربي في العصكر الكسطى الذم أبدع فيو 

استطاع التعبير عف العكاطؼ   المصكر رسـ جسـ اإلنساف ممتـز قكاعد التشري  ،كما
 5" االن عاالت كعف مختمؼ أنكاع الحركات ك األكضاع .ك 
 عدـ عنايتيا بقكاعد المنظكر  فمـ يكف لمصكرة غير بعديف اثنيف ىما الطكؿ

 لذلؾ جاءت تصاكير عكس ال نكف ال ربية التي عرفت قكاعد المنظكر كطبقتيا، 6"،كالعرض
رض عمى أّف  المشاىد  يستطيع أف تالمدرسة العربية مسطحة ألّف المصكر" كاف كسّنو "ي 

                                                           

.26ينظر زكي محمد حسف، التصكير عند ال رس، ص   1  
.136التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى ، ص ، حسف الباشا  2  

.136المرجع ن سو، ص  3  
.137المرجع ن سو، ص   4  
.35ص  اإلسالمي،زكي محمد حسف، مدرسة ب داد في التصكير   5  
   المنظكر Perspectiveفتبدك ككسّنيا نافذة إلى العمؽ.  ،بعاد الّثالثة عمى سط  ذم بعديفىك تمثيؿ األشياء ذات األ

 . 24مكسكعة التصكير اإلسالمي ، ص  ثركت عكاشة،
.9ثركت عكاشة، فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم، ص   6  
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سبب ب كأيضا ،فسىمؿ التعبير عف العمؽ1يرل المشيد كمو دكف أف يحجب قسـ منو اآلخر"
ال ناف المسمـ كاف يرل أّف ال كحده قادر عمى ن خ الركح  مكقؼ اإلسالـ مف التصكير ألفّ 

أىممت بعض القكاعد ال نية لذلؾ لتعبير عف البعد الثالث يخص ال كحده ، اك كىذا التكتؿ 
إال أّننا نجد  لكّف رغـ خمك الصكرة مف التجسيـ التي تؤدم إلى التجسيـ كالعمؽ في الصكرة.

التنكيع في بعض األكضاع الحركية كبعض اإلشارات.كىذا التسطي   في بعض التصاكير
 سيؤدم بنا إلى الميزة المكالية .

 " بسيطة ال تعقيد فييا فال يحتاج معيا الرا ي إلى ما 2جاءت تصاكير مدرسة ب داد
فكما أسبقنا الذكر معظـ ، يحتاجو مف مشاىدة مصكرة غربية  مف تميؿ في كشؼ أجزا يا

حدىا إطار فاصؿ بينيا كبيف المتف، كاألرض ممثمة بخطكط مستقيمة تتسلؼ التصاكير ال ي
، ف كجدت  مف نباتات محكرة  كخم ية الصكرة " في غالب األحياف خالية مف أم رسـك  كا 

إاّل في تصاكير  3اصطالحي بسيط في أغمب األحياف"عما ر فإّنيا ترسـ بسسمكب خطي 
كما  رسـ العما ر بطريقة قريبة جدا مف الكاقع، التي صكرىا الكاسطي فقد ممخطكطة الحرير 

 اليندسية كحتى الخطية.  ك اىتـ بتزييف جدرانيا كزخرفة األثاث فييا بكثير مف الرسـك النباتية  
 كمف الصكر التي تمثؿ ذلؾ عمى 4في صكرة كاحدة  الجمع بيف مشيديف أك أكثر،

ال تى الممسكع التي يضميا كتاب الترياؽ المح كظ ك سبيؿ المثاؿ صكرة "لمطبيب أندركماخس 
في المكتبة األىمية بباريس  نرل إلى اليميف الطبيب أندركماخس عمى جكاده، يراقب ال الـ 

                                                           

.35ص  اإلسالمي،مدرسة ب داد في التصكير  حسف،زكي محمد   1  
 تبدك مف خالليا مجسمة،ذات األبعاد الثالثة عمى مسط  ذم بعديف فقط بطريقة  محاكاة األشكاؿ :التجسيـ أك التسكية 

  .10فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم، ص  ،ثركت عكاشة
.36، ص المرجع السابؽ  2  
    حاطتيا بخط دكف مؿء ما ينتو األسمكب الخطي ىك أسمكب أك تشكيؿ خطي يعتمد تسثيره أساسا عمى تحديد األشكاؿ كا 

 . 10عف ىذه األشكاؿ بمكف أك تجسيميا بظؿ. ثركت عكاشة ، فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم، ص 
.138ينظر حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى ، ص   3  
10ص  المرجع السابؽ،  ثركت عكاشة،  4  
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ثـ نراه في التصكيرة ن سيا إلى اليسار متجيا نحك يسسلو أم شيء ي عؿ ، كقد لسعتو الحية
" 1حب ال ار ألّنو مضاد لسمـك الحيكانات. فيرد عميو ال الـ بسّف الحية لسعتو لذلؾ أكؿ مف

كاأليادم  كاألصابع كفي اإلشارات إضافة إلى استخداـ األعيف في التعبير باألعيف
( ،كتميزت أيضا بتكفيقيا في إبراز 25كاإليحاءات االستعانة بيـ في الكالـ )الشكؿ 

قامة كؿ شخص مقامو اتيـ ككثيرا حرككالتنكع في رسـ أكضاع األشخاص ك  .المجمكعات كا 
 ما نرل ىذه الخصا ص في مقامات الحريرم التي صكرىا الكاسطي .

  كىذه الخاصية أيضا نتيجة مف نتا و مكقؼ اإلسالـ مف ىذا  2الميؿ نحك الزخرفة
عمى ذلؾ كانت نتيجة  حتمية لبعد المصكر عف محاكاة الطبيعة كتحكير األشياء زيادة ال ف 

يات الثياب التي تمتاز بثالثة أساليب زخرفية التي سبؽ عنيا كتظير ىذه الزخرفة في رسـ ط
ذكرىا في التصكير الجدارم في العصر العباسي أما األسمكب األكؿ فتمثؿ في "زخرفة 

أك  أك برسـك البركج كاألىمة، أك بصكر حيكاف أك أزىار، الثياب بخطكط أك رسكـ ىندسية،
أما األسمكب الثاني فتمثؿ في رسـ طيات  بالزخرفة العربية المكرقة المعركفة باسـ االربيسؾ

كذلؾ بسف ترسـ عمى ىي ة خطكط منسابة تشع مف مركز  الثياب بسسمكب قريب مف الكاقع،
كأخيرا تتعقد الطيات فتصب  عمى شكؿ أمكاج متكسرة أك ما يصطم  عميو  تجمع كاحد،

يات المعمارية التي كما يتض  ال مك الكبير في الزخرفة في رسكمات الخم  3"بتجمع الديداف.

                                                           

.37ص  اإلسالمي،مدرسة ب داد في التصكير  حسف،زكي محمد   1  
.37حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى ، ص   2  
  فف األربيسؾArabesque متجافية  أك فف الترقيف الزخرفي أك الرقش:ىك اإلجادة في استخداـ الخطكط متالقية متعانقة ثـ

متالمسػػػة متيامسػػػة ،كمػػػف الطبيعػػػة يسػػػتمد الػػػراقش العناصػػػر األكلػػػى ل ّنػػػو،مف سػػػاؽ النبػػػات أك كرقتػػػو،ثـ يػػػنظـ الخيػػػاؿ إلػػػى 
اإلحسػػاس بالتناسػػب اليندسػػي ليتكعػػّكف بعػػد ذلػػؾ الشػػكؿ الزخرفػػي الػػذم يرمػػز إلػػى ن ػػس المسػػمـ فػػي تطمعيػػا إلػػى ال،كالتحػػكير 

تكريؽ المتشابؾ ،إْذ أساسو تشكيؿ ال ناف لما جمع مػف عناصػر فنيػة بذكقػو ال نػي تشػكيال الذم يحتشد بو ىذا ال ف ىك كليد ال
ػػػنّعـ . ثػػػركت عكاشػػػة ، مكسػػػكعة  تكي ػػػو الػػػركه. د المّتسػػػؽ الم  كيطمػػػؽ ل ػػػظ أربيسػػػؾ" بصػػػ ة عاّمػػػة عمػػػى الخػػػط الرشػػػيؽ  المتػػػسكع

  12التصكير اإلسالمي، ص.
.138، ص المرجع السابؽينظر حسف الباشا،   3  
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إضافة إلى التعبير "عف رجرجة المياه كانعقاد ساؽ  النباتية،ك تكسكىا الزخارؼ اليندسية 
 . 1".الشجر بسسمكب زخرفي يشبو تجمع الديداف

غير أّف ىذا التحكير "تختمؼ درجاتو فثمة رسـك نباتية تحت ظ بقربيا مف الطبيعة عمى  
بينما  يز أنكاع األشجار أك ال اكية المقصكدة مثال،تحكيرىا،حيث نستطيع أف نممف رغـ ال

النبات عف نرل  رمصكرم ىذا المدرسة  كانكا يميمكف إلى الزخرفة فمـ يترددكا في تحكي
أّف مدرسة ب داد جنحت  بيد 2،المصكر يخرج عف الكاقعية خركجا تاما في بعض األحياف"

بؿ" ككفقت  3إلى الكاقعية في "رسـ الحيكاف السيما المستسنس في البادية العراقية مف خيؿ كا 
في رسمو تكفيقا مذىال كتظير ىذه الكاقعية في قكة التعبير عف الحركة كتناسؽ قكافؿ اإلبؿ 

قة كىذه الدّ  (26كتراصيا خصكصا في الصكرة قطيع اإلبؿ التي رسميا الكاسطي )الشكؿ 
الكاقعية في رسـ الحيكاف كانت معركفة في ال نكف القديمة كىذا ما يؤكده حسف زكي في ك 

ال ف الساساني في رسـك الحيكاف، لـ ك ّنو: "إذا تذكرنا تكفيؽ ال نكف العراقية القديمة إقكلو 
رك لكّنو بكجو عاـ ييدؼ مصك   4نعجب لتصاكير مدرسة ب داد في النجاح في ىذا الميداف"

كفي الكقت ذاتو يتجيكف إلى  ىذه المدرسة إلى تصكير األشياء كما تنطبع في أذىانيـ،
 تصكير اإلنساف في حياتو الكاقعية. 

                                                           

.41ص  اإلسالمي،مدرسة ب داد في التصكير  حسف،ي محمد زك 1  
stylisation  ىك أسمكب فني كتصكير مثالي يستخدـ في كؿ مف النحت ك التصكير عند التعبير عمى مكضكع   التحكير

 ،ما،فيطر عنو ت يير معيف ال يككف مطابقا في شكمو لمظيره في الطبيعة ،كالتحكير نكعاف أحدىما بنا ي كاآلخر تجميمي
تقيد بالكاقع أك ارتباط بمكضعيا في الشكؿ  كأكليما ىك إخضاع ال ناف عناصر الرسـ كم رداتو لتصميـ مسبؽ لو كمف دكف

كالتحكير ىك  كثانييا اخضاع ال ناف رسمو لممحسنات التشكيمية كلما يدكر في خيالو مف أشكاؿ كتككينات منمقة، األصمي،
 . 12الذم يحدد في النياية أساليب ال نانيف المختم ة، ثركت عكاشة ،مكسكعة التصكير اإلسالمي ، ص 

.40، ص كسكعة التصكير اإلسالمي م ثركت عكاشة،  2  
.10ينظر ثركت عكاشة، فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحرير، ص 3  

40ص  ، المرجع السابؽ  ينظر زكي محمد حسف،  4  
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  المداد ك المداد األسكد بال رجكف كالّمكف "فيرسمكف التصكيرة بالقمـ ك استبداليـ القمـ
عمى الثياب كسا ر ارؼ ثـ يحددكف الخطكط الخارجية ثانية كيرسمكف الزخ كيض كف األلكاف،
مخطكط لمقامات الحريرم مح كظ "كىذه الميزة تـ الكشؼ عنيا مف خالؿ  1."أجزاء التصكيرة

" كالذم فيو بعض الصكر اآلدمية التي لـ يتـ تمكنيا 7293بالمتحؼ البريطاني تحت رقـ"
  2"بعد.
  3ال كارؽ االجتماعية الطبقية" "عنايتيا بالظكاىر العابرة كالمالحظات السيككلكجية ك 

كىذا ما أكسبيا حرية كاسعة ككاقعية متميزة كيظير ىذا أيضا في منمنمات الحريرم التي 
 صكرىا الكاسطي .

  الذىبي ك األحمر كاألزرؽ "استعماؿ األلكاف البراقة كمف أىـ األصباغ التي استعممكىا
الخم يات مذىبة، كيرل ثركت  كجاءت 4".الكردم كالبن سجيك العاجي ك كاألخضر كاألسكد 

عكاشة أّف القصد مف  استخداـ ال ناف  العربي  ليذه األلكاف البراقة يككف إما لجذب األنظار 
المساحة                                   ك عما فاتو مف قصكر في التجسيـ   التعكيضأك 

 قكؿ المستشرؽ "بابادكبمك":كىذه األلكاف عبرت عف إبداع كبراعة ىذا ال ناف  كي 5المسافة.ك 
ؿ المبال ة القكؿ أّف كؿ ي"إّف المكف ىك العنصر لعالـ المستقؿ لممنمنمات ،كليس مف قب

6األلكاف ." في استخداـ  colorists Exceptionalمصكرم اإلسالـ كانكا فا قي البراعة

    
 

      
                                                           

.36ص   زكي محمد حسف، مدرسة ب داد في التصكير اإلسالمي،   1  
. 36ينظر المرجع ن سو ، ص  2  

. 76ينظر ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسالمي، ص 3  
.41، ص المرجع السابؽزكي محمد حسف ،   4  

  .10فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم، ص  ينظر ثركت عكاشة، 5
.   426اإلسالـ كال نكف، ص  بركات محمد مراد،  6  
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 أهم المخطوطات المصورة في مدرسة بغداد: 1-4
كمف  ،مية المصكرة مف نتاج مدرسة ب دادالمخطكطات اإلسال أقدـ دتع    

المخطكطات القديمة التي تـ تزكيقيا بالتصاكير في ب داد ىك كتاب "البيطرة" المح كظ بالدار 
ؼ( كالذم نسخو عمي بف حسف 8الكتب المصرية بالقاىرة،)في خزانة خميؿ  غا تحت رقـ 

( كىك"مختصر رسالة ألحمد بف حسيف ـ1209ق/605بف ىيبة ال في  خر رمضاف سنة)
كفي غرة ىذا الكتاب بالص حتيف الثانية ك الثالثة المتقابمتيف رسكـ ىندسية  بف األحنؼ،

تتسلؼ مف نجـك كأشكاؿ متعددة األضالع كمف رسـك فركع نباتية كىذه الزخارؼ ممكنة 
لو مكضكع كتتسلؼ صكر ىذا المخطكط مف تسع كثالثيف تصكيرة تعا البراقة، باألصباغ

كألّف لمخيؿ مكانة متميزة عند اإلنساف العربي فيك  1".الخيكؿ عند العرب كطريقة عالجيا
ا في ىذا المخطكط ىفقد كثرت تصاكير ،يستخدميا في النقؿ  كالزينة كما تعتبر أداة لمحرب 

تكض  تركيضيا  اا نجد صكر كفييكالذم نجد فيو فصا ؿ الخيكؿ كخكاصيا كحتى أنسابيا 
 تدريبيا كطرؽ معالجتيا.ك 

إذ  ،تصاكير ىذا المخطكط المرحمة األكلى مف مراحؿ مدرسة ب داد كتمثؿ    
كالتي ال يزيد  كبقمة عدد العناصر التي تتسلؼ منيا التصكيرة، "بالبساطة التامة،تازأّنياّ تم

تككف مف أكراؽ شجر تكأرضية عمى شكؿ خط  خم يتيا،ك كذا خمك  عف فرديف كحصانيف،
في بعض األحياف أكراؽ نباتية محكرة ،كبخمك الصكر مف أية عما ر أك  اجة تخرج منيمدم

 2".أم مظير مف المظاىر التي تمثؿ البي ة أكمسرح الحكادث كما أّف الصكرة ال يحدىا إطار
كتظير ىنا أّف ىذه الرسـك بدا ية بسيطة تبرىف عف عجز المصكر في أف يحمي ساحة 

 المنظر . تصكيره أك يرمز إلى مكاف
 كاألكتاؼ الضيقة،، كير كتاب البيطرة "بالجسـ الطكيؿالرسـك اآلدمية في تصا تسـكت       

ىماؿ رسميا تماما ،كب مبة الرسـك الجانبية كما تتسلؼ المالبس في ال الب ، كبقصر الرقبة كا 
                                                           

. 24، صمدرسة ب داد في التصكير اإلسالـ حسف،ينظر زكي محمد   1  
.139ص اإلسالمي في العصكر الكسطى، حسف الباشا، التصكير  2  
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مف جمباب قصير ال يصؿ إلى الركبة فكؽ سراكيؿ طكيمة ،كليس ليا طيات طبيعية ،كلكف 
كيمتؼ حكؿ العضد شريط تظير  ثاره في بعض  ي طييا بعض خطكط زخرفية مقكسة،

أما مالم  األشخاص فسامية كاضحة،تتمثؿ  ،ستديرةكتحؼ بالرؤكس ىالة مذىبة م ،الصكر
ككؿ ىذا الكصؼ يدؿ عمى  1".كالجبية المنسحبة في الذقف المرت ع ،كاألنؼ المقكس،

 المالم  الشرقية . 
 تصكر حاالت كأكضاع مختم ة، "في معظميا جانبية، أما رسكمات الخيكؿ كانت       

لكّف حسف الباشا يرل أّف رسـك الخيؿ  2كمعظـ الخيكؿ المرسكمة ضخمة كلكّف سيقانيا دقيقة"
عمى الرغـ مف ىذه البساطة في ك  3".مف صكر الحميركقريبة الشبو  "ص يرة قميمة الت اصيؿ،

استطاع المصكر أف يعبر عف الحركة مف خالؿ تنكيعو  "الرسـ كخمك الصكرة مف التجسيـ
الم تات أما  عف األلكاف فمقد استخدـ في تن يذ ك في بعض األكضاع كفي بعض اإلشارات 

األسكد ك القيكا ي كالبن سجي كاألحمر ك رسـك ىذا المخطكط المكف" أألزرؽ ك األخضر كالكرد 
 4كلقد أصيبت ىذه الرسكمات بالتمؼ فسعيد تمكيف الكثير منيا في عصر متسخر." الذىبي،ك 

 ،(27كمف أمثمة صكر ىذا المخطكط تصكيرة تمثؿ القياـ بعالج بعض الخيكؿ )الشكؿ 
آلخر لتستكفي رجالف يقكـ أحدىما بن خ الري  في فـ الحصاف ،في حيف ي مز ا افيي يظيرك 

كاقتصر ىنا عمى التحديد الخارجي الكاض  باإلضافة إلى بعض الخطكط  الري  صدره كّمو،
أحدىما كاقؼ أماـ الحصاف يمسؾ بم تاح  :قميمة لرسـ الحصاف،كما رسـ رجالفالداخمية ال

كالثاني جالس ي مز الحصاف في صدره ،كالصكرة خالية تماما كف أية  يضعو في فمو،

                                                           

.139ص اإلسالمي في العصكر الكسطى، حسف الباشا، التصكير   1  
.24ب داد في التصكير اإلسالمي، ص  حسف، مدرسةزكي محمد    2  
.139ص ،المرجع السابؽ  3  
.512زكي محمد حسف، أطمس ال نكف الزخرفية، ص   4  
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فيما عدا تمثيؿ األرض عمى شكؿ خط عريض يقؼ عميو الرجالف  عناصر أخرل
 .1كالحصاف."

كمف التصاكير األخرل ليذا المخطكط كالتي تعكس أيضا سمات مدرسة ب داد صكرة 
ل رس بدت عميو أعراض الحمى كالتي مف عالماتيا تقطع -الدكاء-"لبيطرم يضع الكعجكر

كيعكس ال ناف ىذا ال تكر العاـ  كج اؼ المساف،الن س ك تيدؿ المنخريف ككـر الش ة الس مى 
في الصكرة بكضكح فال رس ليس في نشاطو كتسبيو كجمكحو تمؾ الص ات التي نعيدىا في 
األفراس السميمة كقد عرض ىذا الكتاب لكصؼ ىذا الكجكر كما يتركب منو كنرل جزء مف 

 ( 28ىذا الكصؼ في أعمى الصكرة )الشكؿ
ا معتمة زرقاء المكف ذات ذيؿ بني أضجعيا حارسيا عمى كفي تصكيرة أخرل نرل فرس

العركؽ التي ال يمكف ظيرىا بعد شد قكا ميا بحبؿ كشرع في عالجيا"بقطع األعصاب ك 
              إنقاذه حتى ال يتسمؿ إلينا كي طم ننا النص إلى أّف في ذلؾ  .نزي يا إيقاؼ

عمى صيكة جكاده "كشّد إليو رأسو  فارساأخرل  تصكيرة  كنشاىد في  (29)الشكؿ2زع".ال 
بيذا الّمجاـ ال ميظ الذم ي مبو عمى أمره مكسعا لو في الشكيمة حتى ال يضار ِشْدقعاه كىكذا 

نرل ال ارس م ستقرا في مكانو مالكا لمقاد حصانو "
 (30)الشكؿ 3

فال إطار يحيط بالصكرة  كتعكس ىذه التصاكير جميع خصا ص مدرسة ب داد،
كاألرضية مرسكمة عمى ىي ة خط مستقيـ  عريض يتسلؼ مف أكراؽ  المتف،كي صميا عف 

تميزىا بالطابع  البساطة كعدـ التعقيد في رسـ الصكرة كفيميا، كحشا ش نباتية كزىكر،
العربي في رسـ األشخاص كارتدا يـ لمعمامة، كرسـ اليالة التي تحيط بالرأس كما نالحظ 

ناىيؾ عف الطابع الزخرفي   عية في رسـ الحصاف،الشريط الذم يمتؼ حكؿ العضد، كالكاق

                                                           

.140حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى،ص   1  
.109ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسالمي، ص  2  
.109ص ، المرجع ن سو  3  
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كما تظير بعض اإلشارات في التركيض  الذم يميز التصاكير كالظاىر في تمثيؿ األرضية،
 .  .كخمك الخم ية السيطرة عف الحصاف، كمحاكلة

كىناؾ مخطكط  خر مشابو مف كتاب البيطرة بمتحؼ طكب قايك بإستانبكؿ مؤرخ سنة 
 . 1ـ "1210ق/606

ذاف المخطكطاف لكتاب البيطرة الكحيداف مف المدرسة العربية المذاف يشتمالف عمى كى
كتـ نسب المخطكطات األخرل التي لـ يذكر فييا  كتابة تنسبيما إلى مدينة السالـ بب داد،

اسـ المدينة التي أنجزت فييا عف طريؽ مقارنة األسمكب بينيا كبيف مخطكطتي كتاب 
 البيطرة .

ألقرب إلى أسمكب مخطكطتي كتاب البيطرة  بعض التصاكير مف كمف التصاكير ا
مكزعة عمى بعض المتاحؼ     Materia Medicaكتاب خكاص العقاقير لديسقكريدس 

كىك كتاب طبي يختص بكصؼ األدكية النباتية 2ق621المجمكعات ال نية كترجع إلى سنة ك 
 ،البذكر كالحبكب كالقشكر كاأللبابككي ية صنعيا كعمميا"فقد كقؼ فييا صاحبيا عمى منافع 

كقاـ أصط اف باسيمي بنقؿ الكتاب إلى العربية كراجعو حنيف بف إسحاؽ كيشير تصدير 
المخطكطة المحاط بإطار زخرفي أنيا أعدت " لشمس الديف أبي ال ضا ؿ محمد الذم ي مب 

أىـ نسخة مف ك  3الظف اّنو كاف حاكما عمى شماؿ بمد الرافديف كجزء مف األناضكؿ كسكريا"
 كيظير اّنو قبؿ  7303ىذا المخطكط "مح كظة في مكتبة  يا صكفيا في استانبكؿ تحت رقـ 

نزعت مف الكتاب إحدل كثالثكف كرقة كىي اآلف في متاحؼ كمكتبات أكركبية  1910
  5"ـ( . 1222ق/619)كزكؽ ىذا المخطكط عمي يد عبد ال بف ال ضؿ في سنة 4".كأمريكية

                                                           

.140ينظر حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى، ص   1  
.140ينظر المرجع ن سو، ص   2  
.86 ص اإلسالمي،مكسكعة التصكير  ينظر ثركت عكاشة ،  3  
.183ال ف العربي اإلسالمي، المنظمة الكطنية، ص   4  
.26مدرسة ب داد في التصكير اإلسالمي، ص  زكي محمد حسف،  5  
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تصاكير كتاب خكاص العقاقير مع كتاب البيطرة في عّدة خصا ص فنية  كتت ؽ        
كرسـ النبات رسما  منيا" البساطة في التصميـ كالتعبير ،كطريقة تمثيؿ األرض بخط عريض،

كقمة عدد األشخاص كأسمكب رسميـ كتحديد الرسـك بخطكط خارجية  كخمك الخم ية، محكرا،
يرة تمثؿ "بعض األطباء يقكمكف بإعداد األدكية كمف تصاكير ىذا المخطكط تصك  1بسيطة."

   2أك إجراء بعض العمميات الجراحية."
يبدأ ىذا المخطكط بمكحتيف ت طياف ص حتيف متقابمتيف تتضمف كؿ منيما صكر     

كتجد في  أشخاص عمى أرضية ذىبية محاطة بإطار مكّكف  مف عقد محمكؿ عمى عمكديف،
( يكجو الحديث إلى 31الص حة اليمنى شخصا جالسا مف دكف شؾ ىك ديكسقكريد )الشكؿ

التمميذيف المذيف يق اف إلى اليسار في الص حة المقابمة كيتجياف نحكه كقد حمؿ كؿ منيما 
 ( .32)الشكؿ  3.كتاب في يده"

يكسقكريد ككثرة م الذم يرتديو دكتظير أساليب مدرسة ب داد في ىذه التصكيرة في الزّ 
كفي العمامة التي ارتداىا  كاليالة التي تحيط برأسو، طياتو ما يشبو شكميا شكؿ األمكاج،

 كالمحى المكجكدة عمى الكجكه، كالشريط الزخرفي حكؿ العضد، جميع شخصيات الصكرة،
كقمة األشخاص في التصكيرة ما نتو  كخمك الخم ية، كما نرل كثرة الزخارؼ عمى العمكديف،

يا بساطة في التصميـ  كخمكىا مف التعقيد .كىناؾ تصكيرة  ديكسقكريد  جالسا فكؽ مقعد عن
ككسنو يشرح لتمميذه  (33)الشكؿ 4كجمس تمميذه في مكاجيتو فكؽ كسادة عمى األرض."

فنرل ديكسقكريد  بمحية بيضاء مرتديا ىك كتمميذه  لباسا فض اضا  خكاص إحدل النباتات،
ا العمامة فنراه كثيرة أمّ  كنالحظ أيضا األشرطة الممت ة حكؿ عضدىما، مزركشا بالخطكط،

كنالحظ أيضا جمكدا في أكضاع الشخصيتيف  الطيات ينسدؿ طرفيا الخم ي إلى الكراء،

                                                           

.141-140حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى، ص ص   1  
.26ص  ، مدرسة ب داد في التصكير اإلسالمي زكي محمد حسف،  2  
.87ص ، مكسكعة التصكير اإلسالميثركت عكاشة،   3  

.87، ص المرجع ن سو  4  
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كال ننسى الزخرفة الكثيرة  كيظير جميا تحكير النبات الذم يمسؾ بو كؿ منيما، كحركاتيما،
 ب داد.ميا تدؿ عمى انتماء ىذا المخطكط لمدرسة أيضا عمى العمكديف. كىذه الخصا ص ك

كمف أمثمة تصاكير مخطكط خكاص العقاقير تصكيرة "مح كظة بمتحؼ المكفر بباريس 
( كتمثؿ 34) الشكؿ 1كىي تحت عنكاف صناع الرصاص." ـ(1224ق/621كالمؤرخة )

ه بينما يبدك "رجميف بينيما إناء كبير أحمر كيحرؾ الرجؿ األيمف ما في اإلناء بعصا في يد
. كيظير في ىذه التصكيرة أف الرجميف يرتدياف 2الرجؿ اآلخر كسّنو يعممو كيؼ يصنع الدكاء "

ا كأمّ  كيمتؼ حكؿ العضد شريطاف تزينيما  رسـك زخارفية، مالبس تكسكىا زخارؼ نباتية،
حكؿ  العمامة كثيرة الطيات منسدلة عمى الظير، إضافة إلى كجكد الياالت المستديرة المذىبة

الرأس كزينت األرضية بخط نباتي عريض يجمس عميو الشخصاف كبينيما اإلناء، كيظير في 
كانعدمت  ىذه الصكرة جميا تحكير النبات المتمثؿ في  الشجرتيف المتقابمتيف لتحقيؽ التكازف،

 في ىذه الصكرة  الخم ية كما انعدـ كجكد الخط ال اصؿ بينيا كبيف المتف.
صكيرة مف كتاب خكاص العقاقير  تحت عنكاف تحضير الدكاء كما نجد ىناؾ أيضا ت

إذ نرل "طبيبا أمامو كتاب م تكح كىك يعطي التعميمات  (35)الشكؿ 1224المؤرخة سنة 
كتظير في ىذه التصكيرة مالم  التصاكير التي تنسب لمدرسة ب داد فاإلغراؽ في 3".لصديقو

رطة المكضكعة عمى العضد كالعمامة الزخرفة جمي لمعياف،كشكؿ المالبس كزخرفتيا كاألش
المنسدلة لمخمؼ، كاليالة المستديرة حكؿ الرؤكس كما يظير التحكير كالزخرفة في شكؿ 

كتعكس ىذه الصكرة كاقعية كبيرة، كما تنعكس التعبيرية  الطا ر المكجكد في أعمى العمكد،
يظير عميو  كتنعكس أيضا في كجو الصديؽ الذم في استخداـ األصابع لتكجيو الصديؽ،

 اإلنصات بتمعف.

                                                           

.92أصكلو، ص  نشستو ،مكقؼ اإلسالـ منو، ينظر أبك الحمد محمكد فرغمي، التصكير اإلسالمي،  1  
.514زكي محمد حسف، أطمس ال نكف الزخرفية ، ص   2  
.  183ص المنظمة العربية،  ينظر ال ف اإلسالمي،  3  
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كما تحت ظ مكتبة متحؼ المتركيمتاف لم ف بنيكيكرؾ بنسخة مخطكطة مف كتاب   
( كتنسب إلى 3753ـ( تحت رقـ مخطكط 1224ق/621خكاص العقاقير مؤرخة سنة )

كمف صكر ىذه النسخة صكرة تمثؿ "معمال أك مختبرا تستخمص فيو 1مدينة ب داد أيضا.
كتجرم  ( كنرل أف ىذه  التصكيرة مقسمة عمى مستكييف،36)الشكؿ 2ة."بعض العقاقير الطبي

اإلحداث الر يسية في المستكل الس مي إْذ نشاىد رجال يجمس عمى مقعده كيقؼ أمامو شخص 
كيمسؾ ىذا ، مكضكعا عمى مكقد مف ألسنة الميبيحضر بعض الدكاء داخؿ إناء كبير 

 األخرل إناء ص يرا ربما يريد كضع الدكاء فيو،كيمسؾ بيده  الشخص بآلة يحرؾ بيا الدكاء،
أما في المستكل األعمى فنرل فيو بعض ال رؼ ككسّنو حانكت"اصط ت بعض األكاني 

نجد رسـ شخصيف في األعمى كاحد عمى اليميف  ك 3القكارير التي مم ت العقاقير الطبية ."ك 
 كاآلخر عمى اليسار يحضراف بعض األدكية .

فقد عبر عف صيدلية  صاكير كفؽ خم ية معمارية بسيطة غير معقدة،كرسمت ىذه الت      
كاممة بسسمكب اصطالحي بسيط كبعدد قميؿ مف األشخاص مراعيا صاحبيا في رسمو 

كما نرل في التصكيرة جميع الخصا ص ال نية لمدرسة  التكازف كالتماثؿ في تكزيع رسكمو،
 فييا التصكيرة.ب داد السابؽ ذكرىا ناىيؾ عف الزخرفة التي أغرقت 

كيتض  مف خالؿ المقارنة بيف مخطكط خكاص العقاقير كمخطكط كتاب البيطرة مدل  
 التطابؽ بينيما مف حيث الخصا ص كاألساليب ال نية . 

كتنسب لمدينة ب داد  أيضا مخطكط مف كتاب  مقامات الحريرم المح كظ "في المكتبة 
كقد كتبو كزّكقو يحي بف  عربي ( كتعرؼ بحريرم شي ر، 5847األىمية بباريس تحت رقـ )

كتحمؿ ىذه النسخة مف ىذا المخطكط تاريخ نسخيا كتزكيقيا كما تحتكم  4محمكد الكاسطي"

                                                           

.91أصكلو، ص  نشستو ،مكقؼ اإلسالـ منو، ينظر أبك الحمد محمكد فرغمي ، التصكير اإلسالمي، 1  
.91المرجع ن سو، ص   2  
.91المرجع ن سو، ص  3  
.30ص  اإلسالمي،ينظر زكي محمد حسف، مدرسة ب داد في التصكير   4  
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صكر الذم صكرىا في خاتمة المخطكط الذم جاء في نصو"فرغ أيضا عمى اسـ الخطاط كالم
مف نسخيا العبد ال قير إلى رحمة رّبو كغ رانو كع كه يحي بف محمكد بف يحي بف أبي 
الحسف بف ككرييا الكاسطي بخطو كصكره  خر نيار يـك السبت سادس شير رمضاف مف 

دؿ الكاسطي عمى اسمو  بصراحة  كىكذا 1سنة أربع كثالثيف كستما ة حامدا ل تعالى....الخ"
ـ كتعتبر ىذه المخطكطة 1237ق/634كذكر لنا تاريخ نسخو لممخطكط الذم كاف في 

الكحيدة مف بيف المخطكطات في المدرسة العربية  التي ذكر فييا اسـ الناسخ كصرح أيضا 
 فييا باسـ المصكر.

كصؿ إلينا مف كتمثؿ ىذه التصاكير "التي بم ت تسعا كتسعيف تصكيرة  أبدع ما 
فإّنيا تمتاز بقكة التعبير كبيجة الرسـ كلطؼ الترتيب كسالمة التسليؼ  تصاكير مدرسة ب داد،

ـ( 13فضال عمى أنيا تصكر المجتمع اإلسالمي في القرف السابع اليجرم ) كدقة المالحظة،
الناسخ ك المصكر لـ يذكر المكاف الذم أنجزت فيو  كمف المؤسؼ أفّ  2أصدؽ تصكير.

تصاكير ىذا المخطكط ،كلكف"  في المنمنمات مف األدلة كالقرا ف ما يجعؿ نسبتيا إلى مدينة 
لكف السيد "رايس" يعتقد أّف ىذا المخطكط قد نسخ كزكؽ في مدينة  3السالـ شبو  مؤكدة."

ـ( ...كليس مف المقبكؿ االستنتاج 13ق/7كاسط التي كانت مدينة ىامة منذ بداية القرف )
يحي بف محمكد الكاسطي قد استدعي إلى العاصمة ب داد ليعمؿ لدل بالط بسف المصكر 

كمعظـ اآلراء تؤكد عمى نسبة ىذا المخطكط لمدينة ب داد ألّنيـ يركف أّف ىناؾ  4الخمي ة.
تشابو كبير بيف تصاكير ىذا المخطكط كتصاكير مخطكط خكاص العقاقير "في أّف بعض 

كفي أّف البعض  عما ر مقسمة إلى أقساـ ثالثة، التصكاير في كال المخطكطيف تشتمؿ عمى

                                                           
  .19يحي بف محمكد بف يحي رساـ كخطاط كمذىب كمزخرؼ ،ص  الكاسطي سمماف،العيسى  1

.30، ص  اإلسالميينظر زكي محمد حسف، مدرسة ب داد في التصكير  2  
.183ص  الثقافة،المنظمة العربية لمتربية ك  اإلسالمي،ال ف   3  
.93فرغمي، المرجع السابؽ، ص  أبك الحمد محمكد  4  
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كمثاؿ مقارنة بيف  صكرة ساعة الكضع مف 1اآلخر يشتمؿ عمى رسـ قاربيف متشابييف."
( مف 36( كصكرة مف مخطكط خكاص العقاقير )الشكؿ37مخطكط مقامات الحريرم )الشكؿ

 .حيث الخم ية المعمارية
كجماليا  ب داد "ركعة تصاكيره، كمما يرج  أيضا نسبة ىذا المخطكط إلى مدينة

تقاني زيادة عمى عدـ اشتماليا عمى التسثيرات  ال نية األجنبية التي ظيرت في التصاكير ، اكا 
 2التي تنسب إلى المراكز األخرل مف بالد العراؽ"

كتميزت تصاكير ىذا المخطكط مف مقامات الحريرم في ككنيا أّنيا تمثؿ بعض مظاىر 
كرسكميا اآلدمية تميزت بتنكع  كما أّف ألكانيا كثيرة كغنية، ية،الحياة اليكمية الري 

 3كضكح التعبير عف العكاطؼ المختم ة." كاختالؼ المالم ، ،الشخصيات
كترجع أىمية ىذه المخطكطة بالذات في عبقرية الكاسطي الذم استطاع أف يككف كاقعيا 

مرجع حافؿ بالحياة اليكمية في كأف يض ي الحياة عمى مصكراتو كي حيميا إلى  في تصاكيره،
كالكاقع أّف تصاكير الكاسطي أقرب في أسمكبيا إلى المكحات الكبيرة منيا إلى  عصره،

كيكاد مؤرخك فف التصكير يجمعكف عمى أّف أسمكب الكاسطي ىك أكمؿ مثاؿ  المنمنمات.
كاستطاع  كفقد أجاد في التعبير بريشتو عف كؿ الحاالت الن سية، لمدرسة ب داد التصكيرة،

التمييز بيف مختمؼ الشخصيات بؿ نج  في أف يرسـ شخصية أبي زيد بحيث تميزىا العيف 
 4مف أكؿ نظرة في كؿ لكحة."

كسنعكد إلى ىذه المخطكطة بالت صيؿ في مبحث مستقؿ كنحاكؿ  التطبيؽ عمى بعض 
 مف تصاكيرىا.

                                                           

.143ص  صكر الكسطى،التصكير اإلسالمي في الع حسف الباشا،  1  
.143، ص  المرجع ن سوينظر   2  
 .30ص  اإلسالمي،مدرسة ب داد في التصكير  حسف،ينظر زكي محمد   3
.90ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسالمي، ص   4  
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"مح كظة بالمكتبة السميمانية "إخكاف الص ا كخالف الكفا كىناؾ مخطكطة لكتاب
 ـ( حيث يصّر تنجياكزف"1287ق/686( مؤرخة )3638باستانبكؿ تحت رقـ )أسعد أفندم

غير أف ىذا األمر فيو ريب كليس مف السيؿ قبكلو الّف ىناؾ  عمى نسبتيا إلى مدينة ب داد،
مخطكطة اختالؼ بيف الخصا ص ال نية ليذا المخطكط كالخصا ص ال نية لتصاكير 

كغيرىا مف األساليب < الرسـك كاليالة المستديرة حكؿ الرأس،كاسطي مف حيث األلكاف ك ال
  1األخرل التي ال تتشابو مع أساليب ال نية المزكقة في ب داد حسب المدرسة العربية."
بؿ ازدىر  كلـ تكف ب داد المركز الكحيد لممدرسة العربية في العراؽ)مدرسة ب داد(،

فقد  ،الثقافي في ذلؾ الكقتعرفت بتقدميا الحضارم ك  أخرل مراكزالتصكير اإلسالمي في 
ككانت مف  ازدىرت في فف تصكير المخطكطات إلى جانب مدينة ب داد مدينة المكصؿ،"

المراكز الميمة في بالد العراؽ التي ازدىر فييا التصكير حسب المدرسة العربية قبؿ غزك 
لكّف المخطكطات التي تنسب لمدينة المكصؿ نرل فييا التسثير اإليراني كاض  في  ،2التتار"

السحف اآلدمية عكس تصاكير التي تنسب لمدينة ب داد التي تركز عمى السحف العربية في 
"تمتاز التصاكير التي تنسب إلى ىذه المدينة : الكجكه،"كيقكؿ حسف الباشا في ىذا الشسف

ثير اإليراني كالسيما رسـك السحف اآلدمية التي تشبو سحف الرسـك خاصة باشتماليا عمى التس
  3اآلدمية عمى خزؼ الرل مف النكع المعركؼ باسـ منا ي ."

قبؿ عمييا المصكركف مف مدرسة ب داد كالتي تنسب لمدينة أكمف المخطكطات التي 
نو: األكؿ المكصؿ مخطكط مف كتاب الترياؽ لجالينكس "كقد كصؿ إلينا مخطكطاف ثميناف م

كش و الدكتكر بشر فارس في المكتبة األىمية بباريس كألؼ فيو دراستو كتابا ظير في العاـ 
 4كالثاني مح كظ في المكتبة األىمية بمدينة فينا كقد درسو األستاذ ىكتر." الماضي،

                                                           

.96ص ،نشستو ،مكقؼ اإلسالـ منو كأصكلو  فرعمي، التصكير اإلسالمي،ينظر أبك الحمد محمكد   1  
.153حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى، ص   2  
.153المرجع ن سو، ص   3  
.25مدرسة ب داد في التصكير اإلسالمي، ص  زكي محمد حسف،  4  
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"كىك مح كظ بالمكتبة األىمية بباريس تحت األغنى كاألجمؿ كتعتبر صكر الكتاب األكؿ 
كقاـ بنسخ ىذا المخطكط بخط يده "محمد  1ـ"1199ق/595كمؤرخ بسنة  (2964ي رقـ)عرب

بف سعيد شرؼ الحاج كالحرميف أبي ال ت  الكاحد بف الرشيد أبي الحسف ابف أبي العباس 
المتقنة إْذ أّف الكتاب  يضـ  كيؤكد بشر فارس أّف ىذا الكتاب غني بالتصاكير 2"أحمد.

فضال عف رسـك  "حكالي ثالث عشرة ص حة مصكرة ألشكاؿ النبات كجدكال لرسـك الحيات،
كتحتكم  3أعالـ األطباء األقدميف كقد جمس كؿ منيـ في غرفة يقرأ أك يحادث أحد تالميذه."

نبيف رسـ سيدة  غرة ىذا المخطكط عمى "رسـ لسيدة كفي يدىا ىالة القمر، كيحؼ بيا مف الجا
أخرل كحكؿ الجميع دا رة تتسلؼ مف رسـ حيتيف متشابكتيف كليما رأس تنيف كتحيط بالدا رة 
رسـك أربع جنيات مجنحات كفكؽ ساحة التصكيرة كتحتيا مستطيالف يضـ كؿ منيما كتابة 

كما يؤكد نسبة ىذا 4الكريقات الدقيقة."عمى مياد مف ال ركع  النباتية ك  بالخط الككفي
ىك ن س األسمكب  مخطكط لمدينة المكصؿ ىك "رمز اليالؿ الذم تحممو السيدة في يدىا،ال

كمثاؿ ذلؾ إبريؽ مف النحاس  5الذم نجده عمى التحؼ المعدنية المك تة مف المكصؿ"
المك ت بال ضة في متحؼ فيكتكريا كالبرت بمندف ككذلؾ مقممة كمحبرة مف النحاس المك ت 

كما نشاىد في ىذه التصكيرة "حكؿ  6البريطاني بمندف."بال ضة مح كظة في المتحؼ 
كاألخرل عمى  السيدتيف المتيف في الجكانب كاحدة تعزؼ عمى الجانب األيمف بآلة مكسيقية،

 7الجانب األيسر ترقص.
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أما مف حيث األسمكب ال ني نالحظ في رسكـ ىذه التصكيرة "مالبس عربية الطابع 
كما أّف  رقة كخاصة في ثياب السيدات كالجنيات األربع،مزركشة بزخارؼ مف فركع نباتية مك 

ا أمّ  ككجكد الياالت حكؿ رؤكس األشخاص،1ىذه الزخارؼ تزيف األريكة كرمز اليالؿ."
كنرل  2السحف فيي قريبة الشبو"مف السحف التي نراىا مرسكمة عمى خزؼ منا ى مف الرل"

كما نرل  كاضحة مف خالؿ رسكـ النساء المجنحات، التسثير "بالسنة التصكيرية عند المانكية
في  بعض تصاكير ىذا المخطكط بقية مف األساليب ال نية التي عرفناىا في تصاكير 

 كىذا ما يؤكد نسبة ىذه المخطكطة إلى العراؽ . 3سامرا."
كمف تصاكير ىذا المخطكط التي تعكس الخصا ص ال نية لمدرسة ب داد تصكيرة ما 

"بالتجربة الثانية"،كىي "تصكر كيؼ أّف يممكيكس أخا أندركماخس كاف يسميو المؤلؼ 
يستري  إلى جانب الشجرة،فاجتازت بو أفعى،فمدغتو فاست اؽ م زكعا كبعد أف انيارت قكاه 
كأكشؾ عمى المكت كتب كصيتو كعّمقيا عمى شجرة ،ثـ أحس بالعطش بعدىا فكجد في 

و األلـ كسكف عنو اليالؾ،فتعجب مف ذلؾ جانبو جرة ماء فشرب منيا كسرعاف ما ذىب عن
 4كقطع خشبة ليمتحف بيا ماء الجرة فإذا بو يجد داخميا حيتيف قد اقتتال حتى المكت."

 .(38)الشكؿ
"فإلى اليسار يشاىد يممكيكس جالسا  كنرل في ىذه التصكيرة عدة مناظر مف القصة:

لى جانبو فرسو يصيؿ،كتحتو تشاىد أفعى بالقرب مف الشجرة، كىي تزحؼ بعد أف لدغتو،  كا 
كتالحظ الكصية معمقة عمى  كيرل الرجؿ في خمكؿ كاض  يدؿ عمى أنو خارت قكاه،

لى اليميف مف ذلؾ يشاىد الرجؿ كقد مال قدرا مف الجرة، الشجرة، كفي الكقت ن سو أخرج  كا 

                                                           

.155، ص اإلسالمي في العصكر الكسطىحسف الباشا، التصكير  ينظر  1  
. 155ص ينظر المرجع ن سو،   2  

.  26ب داد في التصكير اإلسالمي، ص  ، مدرسةينظر زكي محمد حسف 3  
. 511أطمس ال نكف الزخرفية، ص  ينظر زكي محمد حسف، 4  



 مدرسة بغداد في التصوير اإلسالمي                                   الفصل الثالث:             

 

 
151 

لى أقصى اليميف يشاىد الرجؿ كقد عكفي  يف عمى طرؼ عصا أمسكيا بيده،تمف الجرة أفع كا 
  1تماما...كامتطى صيكة جكاده."

كيبدك لنا في ىذه التصكيرة خصا ص مدرسة ب داد مف حيث التحكير كالبعد عف 
التكفيؽ في  كعدـ التعبير عف العمؽ،إىماؿ التجسيـ، كالميؿ نحك الزخرفة، محاكاة الطبيعة،
 المياه،رجرجة  تحكير النبات، الجمع بيف أكثر مف مشيد في تصكيرة كاحدة، تصكير الخيؿ،

رسـ اليالة حكؿ الرؤكس كلـ تقتصر عمى رؤكس اآلدمييف فقط بؿ كانت حتى حكؿ رؤكس 
نا أخرل شابا يافعا ال لحية "التنكع في رسـ الرجؿ فيك أحيانا شيخا ذك لحية كأحيا الطير،
كما أّف زخارؼ الثياب التي تتسلؼ مف الزخرفة العربية المكرقة تختمؼ أشكاليا بيف  ،لديو

  2ة الثالثة."األردي
( كقد كتب 39كمف تصاكير ىذا المخطكط صكرة تمثؿ بعض أعماؿ الحقكؿ )الشكؿ

عمى مياد مف ال ركع النباتية كالكريقات ما نصو"ىذا كالـ   بسعالىا بالخط الككفي
ككؿ  ،أندركماخس كاف يمتمؾ بعض الحقكؿ كمختصر ىذه القصة "أفّ  اندركماخس بم ظو"،

فسكمكا الزاد كلما  كفي يـك حمؿ إلييـ زادا شرابا، في حقكلو  غذاءىـ،يـك كاف يرسؿ لمزارعيف 
فسبكا أف  أرادكا أف يشربكا كجدكا في داخؿ القدر المسدكدة بالطيف أفعى قد ت سخت كت رقت،

كسقكا الماء لمجذـك في القرية ظنا منيـ أنو سيمكت لكّف المجذـك فش ي مف مرضو  يشربكا،
 3كعمرا دىرا طكيال."

فنرل في أقصى اليسار  ـ صاحب التصكيرة ىذه إلى مستكييف عمكم كس مي.قسّ كقد 
لى يساره فتى يحمؿ الطعاـ  فكؽ رأسو   -ربما كاف خادمو–أندركماخس  يراقب الزراع كا 

لى يسارىم أما الثالث  ،ا ثالثة رجاؿ منيما اثناف يح رافكيقبض بيده اليمنى عمى القدر كا 
لس مي فنشاىد"أحد الزراع يقـك بدرس القم  كقد جمس فكؽ فنراه يحصد  كأما في المشيد ا
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 -امرأة ربما كاف–كما يشاىد فالح ثاف يدرم القم  بمدراة ،كشخص ثالث  نكرج يجره بقرتاف،
كيالحظ عمى اليسار مقدمة حمار عمى ظيره حمؿ مف عيداف  ،تحمؿ المنخؿ لتنخؿ القم 

 ،ري ية التي رسمت عمى أكثر مف مستكلكتمثؿ ىذه الصكرة مناظر مف الحياة ال 1النبات."
كىي تعكس "جانبا ميما مف جكانب الحياة االجتماعية في المجتمع اإلسالمي كقتذاؾ مما 
يعبر عف صدؽ التعبير عف البي ة المحيطة بال ناف الذم رسـ ىذه الصكرة التي ح مت بعدة 

 3كالحيكية".ك"عمى الرغـ مف بدا يتيا كبساطتيا فيي م عمة بالحركة   ،2رسـك "
كأما الخصا ص ال نية ليذه التصكيرة فنرل المالبس مزخرفة عند اندركماخس كخادمو 

كىناؾ شرا ط مستديرة حكؿ  يرتدكف مالبس قصيرة،فالزراع اآلخريف  اكأمّ  كبعض الزراع،
لكف ، كحاؿ التصاكير األخرحكر عف الطبيعة قد النبات  كنالحظ أفّ عضد بعض اآلدمييف، 

كنشاىد كجكد الياالت المستديرة حكؿ  مف ثيراف كحمير قريبة جدا مف الكاقع،الحيكانات 
 ةرفة كالمتمثمة في ال ركع النباتيكىناؾ إغراؽ في الزخ رؤكس األشخاص في ىذه التصكيرة،

جمع بيف فالمصكر قد  الكريقات الدقيقة المكجكدة في أعمى التصكيرة كفي بعض المالبس،ك 
مدرسة ب داد في  سماتكىذه الخصا ص تعكس  احدة،أكثر مف مشيد في تصكيرة ك 

 التصكير.
"كرسمت ىذه التصكيرة  كىناؾ تصكيرة أخرل مف ىذا المخطكط ممي ة بالحركة كالحيكية،

بخم ية معمارية بسيطة يجمس أمير بداخميا بجمسة متربعة  كيبدك كجيو في كضع المكاجية 
كحكؿ  4كتزيف أكماـ ثيابو أشرطة زخرفية تمتؼ حكؿ  العضد" كيمسؾ بيده اليمنى كسسا،

كعف يمينو أربعة نسكة كعف يساره أربعة نسكة أيضا  مكف الذىبي،ىالة مستديرة بالّ رأسو 
س كؿ منيف ىالة مستديرة أيضا كتمتؼ حكؿ عضد كؿ كاحدة منيف أشرطة أكتحيط بر 
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كاحد جالس يبدك ، ة  يتحدثافىد خادميف بمالبس قصير كفي الطابؽ الس مي نشا زخرفية،
ا في المنظر الخارجي لمصكرة أمّ  عميو اليمكـ كاألخر يخاطبو مستعمال أصابعو في الكالـ،

كىذه  فنشاىد عمى الجانبيف شجرتيف محكرتيف كبجانب كؿ منيما فالحاف يقكماف بعمميا،
 (40الصكرة أيضا نجد فييا الخصا ص ال نية لمدرسة ب داد.)الشكؿ

مدينة المكصؿ أيضا المخطكط الثاني مف كتاب الترياؽ "كىك مح كظ كينسب إلى 
ـ( 13يرجع إلى نحك القرف السابع اليجرم) ولكن ،بالمكتبة األىمية بمدينة فينا كىك غير مؤرخ

كيضـ تصاكير أعالـ األطباء األقدميف كأنكاع األفاعي كتصاكير أخرل إليضاح بعض 
كمف أىـ تصاكير ىذا المخطكط "صكرة الشاب  1القصص التي عرضتؾ ألكل ؾ  األطباء." 

( كنرل في ىذه التصكيرة 25)الشكؿ2الذم أكؿ مف حب ال ار ليش ى مف لسعة الحية."
كيشير بيده كيتحدث إلى ال تى تمدغو في  "أندكماخس راكبا جكاده كقادما مف يميف الصكرة،

كاستطاع  3اليمنى."قدمو أفعى كقد أمسؾ بيا بيده اليسرل ،كأخذ يضربيا بعصى في يده 
 ،فنالحظ أّنو رسـ ثالث شجرات محكرة 4المصكر" أف يكزع عناصر التصكيرة تكزيعا متكازنا"

كما كضع  كاحدة في أقصى اليميف كالثانية في أقصى اليسار كتتكسطيما الشجرة الثالثة،
أيضا في الكسط صكرة الطاككس كزيادة عف رسـ الطاككس نالحظ أّف المصكر نّكع مف 

كير الطيكر "ف ي التصكيرة رسـ طا ر يشبو البجعة إلى جانب عدد مف الطيكر بعضيا تصا
  5يحمؽ في الجك كبعضيا اآلخر فكؽ األغصاف."

كرسـ  الحية(ك مدل العناية الكبيرة في رسـ الحيكاف )الحصاف كالجدير بالمالحظة 
ض كأشجار في حيف مالت جميع الصكرة األخرل مف أر  الطيكر رسما قريبا مف الكاقع،
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كمما يشد االنتباه في ىذه التصكيرة أّف  كنبات كحتى اآلدمييف غمى طابع الزخرفة كالتحكير،
اليالة المستديرة لـ تقتصر فقط عمى رؤكس اآلدمييف بؿ كانت حكؿ رؤكس الطيكر أيضا 

كىناؾ "تقارب في الشبو بيف رسـ ال تى كبخاصة كجيو  كحتى حكؿ الزىرة القريبة مف ال تى.
كمف  1ف رسـ الكجكه اآلدمية في خزؼ منا ي اإليراني في القرف الثالث عشر ميالدم."كبي

مميزات ال نية األخرل ليذا المخطكط "زخرفة ثكب الطبيب أندركماخس التي تشبو تجمع 
كرسـ األرضية عمى شكؿ خط عريض الذم  ،2الديداف،كأسمكب رسـ العقؿ في سيقاف الشجر"

كالتعبيرية في  كرسـ األشرطة المزخرفة حكؿ العضد، المحكرة،أ لؼ مف أكراؽ األشجار 
 كاستخداـ اإلشارات في التعبير. الكجكه،

كمف التصاكير الميمة الصكرة المكجكدة في غ ّرة الكتاب ليذا المخطكط كتمثؿ التصكيرة 
كبسعمى الصكرة يكجد  الحراس داخؿ خم ية معمارية،كا يجمس عمى عرشو كحكلو حاشيتو ك "مم
ة يكجد منظر مجمكعة مف ظر صيد كقنص كبسس ؿ الصكرة خارج الخم ية المعماريمن

كنشاىد في ىذه الصكرة ازدحاما كبيرا لمعناصر ال نية 3السيدات داخؿ اليكدج."ال رساف ك 
 (41المككنة مف الرسـك اآلدمية كرسـك الحيكاف كالطير كاألشجار كاألزىار.)الشكؿ

ف كتاب األغاني ألبي ال رج األص ياني كقد كتنسب إلى مدينة المكصؿ "مخطكط م
ـ( ككانت تتسلؼ مف 1218-1217ق/614كتب ىذه النسخة محمد أبي طالب البدرم سنة)

عشريف جزءا لـ يصمنا منو إال ثالثة عشر جزءا أربعة منيا مح كظة في دار الكتب المصرية 
  4كتسعة في المكتبة األىمية باستانبكؿ ." بالقاىرة،
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ذا المخطكط " صكرة غ رة الكتاب في الجزء التاسع عشر مف مكتبة كمف تصاكير ى
تمثؿ أميرا ممتطيا صيكة جكاده ،كبصحبتو عدد 1( 1566فيض ال األىمية باستانبكؿ رقـ )

لى جانبيو ممكاف أك  مف أتباعو بعضيـ يحمؿ األسمحة، كالبعض اآلخر يحمؿ األعالـ ،كا 
ذراع  عمى"كيكجد  2شكؿ ىالؿ تحؼ برأسو،"جنيتاف مجنحتاف تمسكاف بطرفي عصابة عمى 

كبما أّف بدر الديف لؤلؤ "قد تكلى كالية 3الممؾ شريطاف فييما كتابة نصيا "بدر الديف لؤلؤ"."
ق( فإّنو مف الكاض  أّف ىذه التصكيرة  رسمت بعد 657-ق631المكصؿ فيما بيف عامي )
  4سنة."20كتابة المخطكط بحكالي 

أّف األمير مرسكـ بحجـ كبير يكاد يسخذ كؿ الصكرة أما بقية  ي ىذه التصكيرةفكيالحظ 
"كيكسك رداء األمير زخرفة  رسـك األشخاص األخرل فرسمت بسحجاـ ص يرة بالنسبة لو،

كىي تشبو الزخرفة المرسكمة عمى اليالؿ كعمى ثياب الرسـك  عمى ىي ة تجمع الديداف،
ا بقية الرسـك اآلدمية في أمّ  ذا الكتاب،اآلدمية الر يسة في التصاكير األخرل  مف أجزاء ى

كىذه  ،أك زخارؼ عربية مكرقة )أرابيسؾ( ىذه التصكيرة فيزخرؼ أرديتيا إما برسـك ىندسية
بعكس رسـك الحصاف التي نراه قريبة مف الكاقع ، 5الرسـك محكرة عمى ىي ة دمى مف الكرؽ "

ميا بإطار مستطيؿ مزخرؼ كما ال ننسى كجكد الياالت حكؿ الرؤكس ،كت حؼ التصكيرة ك
 جميؿ .

كفي غرة الجزء السابع عشر مف ىذا المخطكط المح كظ باستانبكؿ تصكيرة تمثؿ"أميرا 
ممكاف كعمى ذراعيو ثمانية أشخاص في ص يف كفكؽ رأسو سا كفي يده قكس كحكلو لجا

( كالعبارة األخيرة تثبت 42)الشكؿ6" شريطاف فييما كتابة نصيا"بدر الديف لؤلؤ بف عبد ال.
                                                           

.867ال نكف الزخرفية، الشكؿ  أطمس زكي محمد حسف،   1  
.162حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى، ص   2  
.34المرجع السابؽ، ص   3  
.162، ص المرجع السابؽحسف الباشا،   4  
.163، ص المرجع ن سو  5  
.34مدرسة ب داد في التصكير اإلسالمي، ص محمد حسف،زكي    6  
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أّف ىذه التصكيرة معاصرة لمتصكيرة السابقة.كما يم ت االنتباه في ىذه التصكيرة ىك السحف 
عربية إذ أّف ىذه السحف سحف "تركية ككذلؾ األمير ألنو غير عربي فيك يمسؾ الغير 

 ص خصاال كالخصا ص ال نية األخرل فيي1بالقكس كالسيـ رمز السمطة لدل األتراؾ." 
 تصكيرة السابقة .ن سيا لم

كمف التصاكير التي تنتمي ليذا المخطكط كمرسكمة باألسمكب ذاتو الذم  رسمت بو 
الصكرتاف السابقتاف "تصكيرة في "غرّة الجزء الرابع مف )في القاىرة( مف ىذا المخطكط تمثؿ 

السابقة فيما عدا أكضاع اليديف  سا عمى كرسي ال يختمؼ عف األمير في التصكيرةلأميرا جا
كعمى جابيو ثمانية أشخاص ...كأعمى راس األمير  إذ يمسؾ ىنا في يده اليسرل بكسس،

ممكاف أك جنيتاف تحمالف عصابة تتقكس حكؿ راس األمير عمى شكؿ ىالؿ ،كفي أس ؿ 
 التصكيرةبكيحؼ  2التصكيرة صؼ مف خمس سيدات يعزفف عمى  الت مكسقية مختم ة.

 (43أيضا إطار مزخرؼ جميؿ.)الشكؿ 
الحادم  كمف أىـ تصاكير ىذا الكتاب صكرة اكتش يا الدكتكر بشر فارس في غرة الجزء

كىذه التصكيرة "تمثؿ شخصا جالسا عمى منصة  3عشر )المح كظ بدار الكتب المصرية(."
لى جكاره ش خصاف منخ ضة كمتمنطقا بسي و كفكقو ممكاف يمسكاف بعصابة تحيط برأسو كا 

لمجادلة إْذ أّنو رأل أنيا تصكر حادثة ا عنيابشر فارس  بحثا طكيال حكؿ ككتب  4كاق اف"
ستنتاج  فتعتبر ىذه االفإذا ص   5السالـ كبيف أساق ة نجراف ."بيف النبي عميو الصالة ك 

  6" أقدـ التصاكير الدينة المعركفة في ال ف اإلسالمي." التصكيرة

                                                           

.102اإلسالـ منو كأصكلو ، ص مكقؼ  نشستو ، أبك الحمد محمكد فرغمي، التصكير اإلسالمي،  1  
.163حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى، ص   2  
.34مدرسة ب داد في التصكير اإلسالمي، ص زكي محمد حسف،  3  
. 164، صالمرجع السابؽ  4  
.513-512أطمس ال نكف الزخرفية، ص ص  ينظر زكي محمد حسف،   5  
.34في التصكير اإلسالمي، ص ب داد ، مدرسةينظر زكي محمد حسف  6  
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  1 نكف اإلسالمية."كال ريكافؽ عميو بعض عمماء اآلثالـ غير أّف ىذا الرأم 
طكط السابقة في ا مف حيث األسمكب ال ني فنرل تكافؽ بينيا كبيف تصاكير المخأمّ 

رأس الشخص  المتقكسة حكؿ عصابة التي يحمميا ىذاف الممكافكال ،الممكيف المجنحيف
المكضكع  حكؿ العضد، كالشريط  كالزخرفة التي تكسك الرداء، ،الر يسي عمى شكؿ ىالؿ

 زيادة عمى اإلطار المزخرؼ الذم يحؼ بالصكرة .
كمف بيف المراكز اليامة في العراؽ كالتي تنسب إلييا بعض المخطكطات المزكقة 

د طمب السمطاف األرتقي    بالصكر الممكنة بحسب مدرسة ب داد مدينة  مد أك ديار بكر."فق
ـ( ابف الجزرم أف يكتب مقاال عف 1181ق/579يف محمد بف قرا أرسالف سنة)دنكر ال

ككتب ابف الجزرم المقاؿ فعال كأتمو  ،حيؿ الميكانكية العممية كالعمميةمخترعاتو مف ال
ر ككانت تدك  2"العمؿ.ه كتاب الحيؿ الجامع بيف العمـ ك ـ( كأسما1206ق/605سنة)

كيرل  3خ ي ة."المتحركة حركات مكاضيعو حكؿ "اآلالت الضاغطة كالرافعة ك الناقمة ك 
ّنو لمف  المؤسؼ لـ يصمنا ىذا المخطكط الذم يرج  أّنو كاف مزكقا إالدكتكر حسف الباشا 

ىذا الكتاب تكاد تتشابو ذلؾ ألّف النسخ التي كصمتنا مف  بالصكر الممكنة التي تكض  متنو،
د كما أّنيا تشتمؿ عمى بعض الرسـك اآلدمية كتب عمييا اسـ نكر الديف محم ،تصاكيرىا

كأسماء سالطيف بني أرتؽ القدامى مما يرج  أّف ىذه النسخ التي كصمتنا تمت بصمة كثيقة 
 4األصؿ." إلى نسخة كاحدة تعتبر

                                                           

.164ينظر حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى، ص  1  
.147ينظر المرجع ن سو، ص   2  
.28مدرسة ب داد في التصكير اإلسالمي، ص زكي  محمد حسف،   3  
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كتعتبر "أقدـ النسخ المعركفة مف ىذا المخطكط ىي النسخة التي تمت كتابتيا 
ـ كىي مح كظة في مكتبة طكبقا بكسرال في استانبكؿ تحت 1206ق/602سنة
  1"(.3472رقـ)

يف ىذا المخطكط "بالتسثر بال نكف البيزنطية كالسكرية كيمتاز أسمكب التصاكير التي تزّ 
كظيرت  ثارىا في  المسيحية التي كضحت في ديار بكر بحكـ الظركؼ الج رافية كالتاريخية،

  2شماؿ الجزيرة كشماؿ سكرية."
بة األىمية في كتنسب لمدينة ديار بكر  "مخطكط مف كميمة كدمنة كىك مح كظ بالمكت

عربي( كي رج  أّنو يرجع تاريخو إلى نياية الربع األكؿ مف القرف  3465باريس تحت رقـ)
ذا المخطكط أّف كما يميز تصاكير ى 3.("1230ك1220السابع اليجرم أك بيف عامي )

كتشع في  4الطيكر فيو محكرة عف الطبيعة كمتسثرة باألساليب الساسانية".رسـك الحيكانات ك 
حيكانيف متكاجييف عمى جانبي  التكازف،طكط ركح البساطة ك خعدد مف تصاكير ىذا الم

محكر رأسي متخيؿ أحيانا كمتجسد في صكرة الشجرة أحيانا أخرل كما نراه أيضا في منمنمة 
كشخكصو تبدك طبيعية نابضة  حيكاناتو( كمف سماتو أيضا أّف "44)الشكؿ 5ممؾ ال رباف."
الذم  -مدرب الباز –مسحة الكقار التي تكسكىا كمثاؿ عمى ذلؾ قصة البازياربالحياة رغـ 

ادعى كذبا أّف امرأة المرزباف)الحاكـ( قد خانت زكجيا مع البكاب فانقض الباز عمى عينيو 
كىنا يظير الت اعؿ بيف  (45)الشكؿ6ف قسىما عمى مرأل مف الحاكـ كامرأتو كضيكفيما."

 ياة حقا.الشخصيات ككسنيا نابضة بالح

                                                           

.28صمدرسة ب داد في التصكير اإلسالمي،  زكي  محمد حسف،  1  
149- 148ينظر حسف الباشا، التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى ، ص ص   2  
.33ص  المرجع السابؽ،  3  
  4 .33المرجع ن سو، ص  
. 81ثركت عكاشة، مكسكعة التصكير اإلسالمي ،ص  5  
.81المرجع ن سو، ص  6  
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، في الزخرفة كتحكير النبات عف الطبيعة الكبيرفي تصاكير ىذا المخطكط  نالحظ ك 
 بؿ حتى تحكير الحيكاف كالطيكر.

كىناؾ نسخة أخرل مف مخطكط كميمة كدمنة تعكس تطكر فف التصكير اإلسالمي في 
كرغـ  ،1("3476مدرسة ب داد كىي نسخة مح كظة "في المكتبة األىمية بباريس تحت رقـ )

اّنو ال يكجد في ىذا المخطكط تاريخ أك مكاف نسخو لكّنو يرج  إلى نحك القرف الثامف 
"ىي مثاؿ طيب لما  ـ( كيقكؿ محمد زكي حسف حكؿ تصاكير ىذا المخطكط:14اليجرم )

 2انتيى إليو األسمكب الب دادم في القرف الثامف اليجرم."
عمى التسثيرات اليمينستة التي انتقمت تمتاز التصاكير التي تنتمي إلى مدينة ديار بكر 

في حيف تميزت التصاكير التي نسبت  عف طريؽ ال ف البيزنطي كال ف كالسكرم المسيحي،
 . .إلى مدينة المكصؿ بظيكر التسثيرات اإليرانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

                                                           

.33مدرسة ب داد في التصكير اإلسالمي، ص حسف، زكي محمد   1  
.33المرجع ن سو، ص   2  
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 : مقامات الحريري بين األدب والفن -2
 أشكال التعبير األدبي: شكل من  المقامة 2-1
ككاف أىميا كأبرزىا المقامة لما  المصكر المسمـ بتصكير عدة كتب أدبية، اىتـ      

كال  ،اليا عمى المتعة الم كية األدبيةاشتممت عميو مف متعة تصكيرية متخيمة إضافة الشتم
يقدر عمى كشؼ الجانب األكؿ إال مصكر مبدع يحاكؿ التنقيب عمى خبايا أمكر ذلؾ 

فكانت ريشتو سبيمو الكحيد ليحكؿ تمؾ المتعة الم كية إلى تصاكير  العصر الذم كتبت فيو،
 متخيمة ت يض بعناصر معنكية جاءت نابضة بالحياة كاش ة لنا عمى أسرار ذلؾ الزماف.
فتككف  كالمقامة في الّم ة "المجمس الذم يقـك فيو األديب محدثا الجمع المنصت إليو،

درىا األديب محدثا بعبارات مكجزة بمي ة بذلؾ عمى شكؿ ندكة يمتقي فييا الناس كيتص
فالمقامة في األصؿ ىي نكع مف أنكاع القصة  1الصياغة معقبا عمى حادثة أك عارضا ليا."

كىي تعتمد في أسمكبيا  عمى  القصيرة التي تعتمد عمى العرض المكجز بعبارات أدبية مركزة،
بال ة في استخداـ المحسنات كالم ،كالتالعب باألل اظ اإلغراؽ في التسنؽ كتكمؼ الصنعة،

فالقصة  البديعية مف سجع كجناس كتكرية كغيرىا، كلعّؿ ىذا ىك ال رؽ بينيا كبيف القصة،
في حيف ال ييتـ بو  تقريبا في المقامة كال يش ؿ الكاتب  تعتمد أساسا عمى الحدث  الدرامي،

براز أدكاتو الم كية فييا إال إظيار بالغتو الم كية كتالعبو باألل اظ إلظيار ت كقو في ا لم ة كا 
 مف صنعة كزخرفة.

كقد نشست المقامة مع غيرىا مف فنكف األدب المعركفة كالشعر كالنثر عمى يد بعض 
كمف أىـ األدباء الذيف عنكا بيذا ال ف ابف دريد في القرف العاشر كالجاحظ  الشخصيات،
قا ـ بذاتو إال عمى يد بديع الزماف  يا لـ تتبمكر كلـ تبمغ قمة ازدىارىا ك فإال أنّ  القرف التاسع،

فيذا األخير نسبت لو المقامات كاستحداثو ليذا  2ق( في القرف العاشر"398-351اليمذاني)
ف نطاؽ الحادث المحدكد إلى شكؿ القصة المتتابعة مو "استطاع أف يخرجيا ال ف ألنّ 

                                                           

.5ثركت عكاشة، فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم، ص   1  
. 6، 5ينظر المرجع ن سو، ص ص  2  
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المستمع إلييا عبرة تنبع األحداث النابضة بحكار الشخصيات كالتي ترسب في ذىف قار يا أك 
  ريبكصحي  أّف اليمذاني قد أصبغ مقاماتو بكثير مف الخياؿ كال 1مف تماسؾ حمقاتيا."

الم كم لكّف ليس ىذا السبب كحده ما جعميا مشيكرة كمت كقة عمى المقامات التي كانت قبميا 
كانتشار  بؿ ىناؾ سبب  خر ساىـ في ىذه الشيرة كىك أّف اليمذاني" شيد عصر الخالفات

ة عف الخم اء ،كفقداف االستقرار، مّما أذاع تمؾ المقامات بيف الناس ال كضى كخركج الكالّ 
   2بكص يا مر ة صادقة ألحداث العصر كصراعاتو كمشكالتو."

دكه مف أمثاؿ الزمخشرم، كجاء بعد بديع الزماف اليمداني كثير مف األدباء مف قمّ 
 رتقكا إلى مستكاه ،كلك يستطيعكا مجاراتو في أسمكبو،كالسرقسطي كالسيكطي غير أّنيـ لـ  ي

 ألنيـ اىتمكا فقط بإحياء غريب الّم ة مما جعؿ ىذا ال ف يسير في طريؽ الجمكد كالتدىكر،
إلى أف جاء الحريرم كبمغ مكانة  اليمذاني كنافسو في مقدرتو األدبية،فقد "تعمـ الحريرم عمى 

ماء الم ة العربية،ف مبت صناعة الم ظ عمى أيدم عمماء البصرة حتى صار مف ألمع عم
كظيرت كذلؾ  ،كجرت بالغتو في صياغة مقاماتو مجرل األمثاؿ إبداعو النثرم كالشعرم،

 3في ىكايتو لمشعر الذم بّثو في ثنايا مقاماتو محدثا في سحر حقيقي عف مجتمع قريتو." 
 مقامات الحريري: 2-2

مقامات الحريرم مف الكتب التي تصدرت قا مة الكتب األدبية فقد ذاع صيتيا  دتع
مدرسة ازدىار  عصرميالدم( أم  كاتسعت شيرتيا في القرف  السابع ىجرم) الثالث عشر

بداعاتيـ لفا ،ب داد في التصكير اإلسالمي تؼ المصكركف حكليا ينيمكف منيا صكرىا كا 
أحداثيا مادة خصبة لتصاكيرىـ كمنمنماتيـ، كالتي خذكف مف كيتّ  كيستميمكف مكضكعاتيـ،

كأصبحت منمنماتيا جزءا ميما مف تراث  ب ضميا تعرفنا عمى الكثير مف أخبار ذلؾ العصر،
 التصكير اإلسالمي.

                                                           

.5ص اإلسالمي،مدرسة ب داد في التصكير  حسف، زكي محمد  1  
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لقيت مقامات الحريرم اىتماما كبيرا مف طرؼ الخم اء كتنافسكا عمى جمعيا كنسخيا 
فكثر   تخمك مف نسخة مف ىذه التح ة األدبية،"كصارت خزانة األديب كالعالـ كالمثقؼ ال

فمقامات الحريرم   نتيجة لذلؾ نسخيا كتزكيقيا كزخرفتيا ككانت م خرة ذلؾ العصر،
  1ىا كفريدة مف فرا د األدب العربي األصيؿ ."مكسكعة عمـك عصر 

كىي تتككف مف خمسيف مقامة كنظرا لمشيرة  أ ل ت ىذه المقامات مف طرؼ الحريرم
ير كالمؤرخيف في سبب تسلي يا كلمف الكاسعة التي نالتيا فقد كثرت شركحيا كاختم ت كتب السّ 

يا أنشست لكزير الخمي ة المسترشد بال العباسي يت قكف أنّ  -لكف اغمبيـ–كتبت كبسمر مف
ما كص ت بو ىذه المقامات شرؼ الديف أبي نصر أبك سركاف بف خالد بف محمد كأركع 

                                                      2ق في حقيا  358أبيات قاليا الزمخشرم ت 
                                         أقسػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػال  ياتػػػػػػػػػػػػػػو      كمشػعػػػػػر الحػػػػػػػػػػو كمػيػػػػػػػػقاتو                            

 ػػػو                                                             تكػػػػػتب بالتبػػػػػػػػػػػر مقػػػػاماتػػػػػ      أّف الحريػػػػػػػػرم حرم بسنػػػػػػػػػػػو  
 كلك سػػػػػك في ضكء مشػػػػػػػػػكاتو         معجػػػػػػػػزة تعجز كػػػػػػػػػػػؿ الكرل

"أنشست خمسيف مقامة تحتكم عمى جد  :في تصدير مقاماتوكلقد كتب الحريرم  
إلى ما كشحتيا  ،كمم  األدب كنكادره، البياف كدرره كغرر كرقيؽ الم ظ كجزلو، القكؿ كىزلو،

 ،كالمطا ؼ األدبية بو مف اآليات كمحاسف الكنايات ،كرصعت فييا مف األمثاؿ العربية،
 ،كال تاكل الم كية ،كالرسا ؿ المبتكرة، كالخطب المحيرة، كالمكاعظ المبكية، ةكاألحاجي النحكي

ساف أبي زيد السركجي، كأسندت ركايتو إلى مما أمميت جميعو عمى ل كاألضاحيؾ المميية،
                                                           

.16عيسى السمماف، الكاسطي رساـ كخطاط كمذىب كمزخرؼ  ، ص   1  
  ـ فػػي ضػػاحية مػػف ضػػكاحي البصػػرة،1054ق/446أبػػك محمػػد القاسػػـ بػػف محمػػد بػػف عثمػػاف البصػػرم الحريػػرم كلػػد سػػنة 

كانتقؿ إلى مدينة البصرة كاشتعؿ في ديػكاف الخالفػة بكظي ػة صػاحب الخبػر ،ككسػب شػيرتو عنػد تسلي ػو لمقاماتػو التػي دعيػت 
كتػكفي سػنة  ،مف أعالـ عصره،يشار إليو بالبنافككاف  عاش الحريرم حكالي سبعيف سنة قضاىا في البصرة كب داد، ،باسمو
سميماف، الكلكف أشير ذخا ره األدبية المقامات.عيسى  كلو مصن ات في الم ة ك األدب ك الشعر، ـ بالبصرة،1122ق/516

  .16المرجع ن سو، ص 
. 17ص عيسى السمماف ، المرجع ن سو ،  2  
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معظـ ما كصمت إليو األكضاع فقد نجد في ىذه المقامات  1الحارث ابف ىماـ البصرم ."
في فترة انحالؿ الخالفة العباسية كما كصمت إليو مف انتشار لم ساد كعجز عف ة يالعرب

األكساط االجتماعية في زمانو سمسة مف النكادر ليقدـ حماية أراضييا، "فقد صكر الحريرم  
،كيصحبا مف السكؽ إلى المسجد ،كمف مف الشحاذيف إلى الكالة كمف الحالقيف إلى النحاة

صحراء، كيمضي مف الماخكر إلى دار الكتب  كمف نزىة في النير إلى الحو عبر  ال
تمثؿ  لكنيا سمرقند كاسبانيا كمف الرم إلى ت مب كىكذا....،كل ف عكست كاقع عصرىا بدقة،

 2مف حيث مقارنتيا بما سبقيا مرحمة االنحطاط."
متانة األسمكب      ك فكؿ مف قرأ ىذه المقامات أعجب "بجزالة الم ظ كقكة السبؾ   

تمرسو مف عمـك عصره، كنجاحو في نقؿ صكر المجتمع كمظاىر الحياة ك تمكف صاحبيا ك 
فكثر نسخيا كتصكيرىا  المزكقكف،ككؿ ىذا شجع الناسخكف ك   أدؽ كصؼ،فيو بسبمغ عبارة ك 

فقد تحدث الحريرم في ىذه المقامات الخمسيف تقريبا  3لما فييا مف مادة خصبة لممصكر." 
السياسية في تمؾ ال ترة، ليذا ذاع صيتيا مؽ بحياة العباسييف االجتماعية ك عف كؿ ما تع

ة تعكس التقدـ الذم "كأقبؿ المزكقكف عمى تحميتيا بالمنمنمات تعتبر في الكاقع لكحات فني
  4أصاب فف التصكير عند العرب ك المسمميف  نذاؾ.
كر كعرضو لص الطرح،جرأتو في  منيا،كت كؽ الحريرم في مقاماتو لعدة أسباب 

السخرية الم رطة فقد كاف ك كاستخدامو لألسمكب الالذع  ،مختم ة مف صكر الحياة العربية
كنقميا لنا  5بالسا ميف مّما كانت ليـ حيؿ كأباطيؿ كخدع كأضاليؿ. " و"يع عصر الحريرم

عيشو مف الحريرم بسدؽ ت اصيميا كعبر عف البي ة العربية العراقية في ذلؾ الكقت كما ي

                                                           

.6فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم ، ص ثركت عكاشة،   1  
 ،الفنون إدارة، 1ط  ،، منمنماتالندوة الموازية لمهرجان الفنون اإلسالمية المنمنمات االسالمية من الواسطي إلى بهزاد، 2

  .166 ،161ص ص ،1111الشارقة، 

.18، صالمرجع ن سو   3  
.176العربي اإلسالمي، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة، ص  ال ف  4  
.7ص  فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم، ثركت عكاشة،  5  
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الم كية مّما جعمو يككف مف أبرز فقياء عصره في الم ة ك ف قدرتو األدبية عناىيؾ  ،تناقضات
 العربية .

يذكر  ت مجمكعة مف القصص القصيرة يحكييا الحارث بف ىماـ،كتؤلؼ ىذه المقاما
كيتمثؿ   لنا جميع الحكادث التي شاىدىا كتعرض ليا مع أبي زيد السركجي بطؿ المقامات،

أبك زيد السركجي في ىذه المقامات "كشيخ احترؼ األدب فضاقت بو سبؿ العيش فخرج مف 
ناس بطرؽ شتى ال تخمك مف المرح ثـ أخذ يحتاؿ عمى ال بمده سركج في أعمى ال رات،

كفي الكقت ن سو مست ال ميارتو األدبية في تحقيؽ أغراضو مع اإلشارة إلى ما في  الدعابة،ك 
  1مجتمعو مف عيكب كمساكئ."

كما أّنو يتمتع بمركنة خمقية   امتمؾ أبك زيد السركجي مكىبة فذة في المكر كاالحتياؿ،
متسما في ذلؾ كمو  لباسيا،كبنطؽ لكؿ حادثة بمقاليا،فمـ يعجز أف يمبس لكؿ حالة  عجيبة،

كتارة أخرل دجاال يبيع  بركح الدعابة كخ ة الظؿ فنراه" تارة شحاذا يسسؿ الناس اإلحساف،
 اس يي اكطكرا حجام كىك طكرا كاعظ خطيب يستدر المآقي كيسسر القمكب، الرقى كالتعاكيذ؛

كأحيانا أخرل يعمؿ معمما  يعز الحراس، يراكغ كيدكر؛ يستسجر لحراسة القافمة بميؿ حيف
في ذلؾ كّمو كفي حيمو عمى تمكنو في الم ة كحالكة لسانو، فسبك زيد  معتمدا 2لمصبياف."

يشؽ لو غبار،فاستطاع بم تو أف يسسر كيسحر العقكؿ             السركجي أديب فذ ال
 .ف أم مسزؽ كقع فيوأف يخرج ن سو مكاستطاع ب ضؿ براعتو في الحكار كالجداؿ  القمكب،ك 

ذا كاف أبك زيد قد اختار لن سو حياة التجكاؿ  فقد ألجستو إلى ذلؾ الظركؼ العامة "االحتياؿ ك كا 
التي انتابت المجتمع في عصره  مف فكضى كاضطراب كخمؿ ككساد حيف شاخت الدكلة 

كتعرض اقتصادىا لمخراب كعجزت عف إقرار األمف في  العباسية كعـ إدارتيا ال ساد،
لكّف أبا زيد عاد إلى مكطنو سركج بعد أف ط رد 3".في الخارج يفيبيالصمكعف صد  ،الداخؿ

                                                           
 .50، ص 1999 ،1، ط، أكراؽ شرقية، لبناف3 ، جمكسكعة العمارة كاآلثار ال نكف اإلسالمية ينظر حسف الباشا،  1
.51، صالمرجع ن سو  2  
.51المرجع ن سو، ص   3  
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فرأكا أبا  بعد أف فارقيا العمكج، منيا كتاب تكبة نصكح فحككا "أّنيـ ألمكا بسركج ، الصميبكف
ـّ الص كؼ، قد لبس الصكؼ، زيدىا المعركؼ، فقمت أتعنكف  كصار بيا الزاىد المكصكؼ، كأ

 1فقالكا إّنو اآلف ذك الكرامات. مات،ذا المقا
كمّما ال  كركنؽ أسمكبيا المصكريف العرب، ،مقامات الحريرم بركعتيا األدبية استيكت

الدعابة ك شؾ فيو أّف شخصية مثؿ شخصية أبا زيد السركجي كمقدرتو الكاسعة عمى التنكع 
المنمنمات كتمثيؿ شتى ك  كسعة الخياؿ زادت مف إقباؿ المصكريف عمى تحميتيا بالتصاكير

كيقر حسف الباشا اّنو لـ  النشاط.ك فقد جاءت ىذه المقامات م عمة بالحركة   حيمو كم امراتو،
 كتاب عربي بما حظيت بو ىذه المقامات مف عناية المصكريف.  يحظ أم

كتصاكيرىا  كتربعت عمى عرش الصدارة في  دباء كال نانكف بمقامات الحريرمعني األ
ْذ أّنيا أصبحت تعد" كثا ؽ عظيمة إ ىـ عمى حساب المؤل ات األدبية األخرل،االىتماـ عند

ـ(أصابكا 13ألّف المصكريف في القرف السابع اليجرم) الشسف في دراسة المجتمع اإلسالمي؛
نجاحا كبيرا في تزكيقيا بالتصاكير التي ترسـ صكرة صادقة لحياة الطبقات المختم ة مف 

ا كساحاتيا رسـك كثير مف األدكات المستعممة في ذلؾ العصر تضـ في زخارفي حكاـ كرعية،
كالثياب  األثاث كأدكات القتاؿ،ك  حتى ليمكف أف نستخرج منيا مادة غزيرة مف أنكاع العما ر

الزكاج كبيع األبناء كتشييع ك فضال عف عادات القـك في الكعظ كالتقاضي  الخطكط،ك البنكد ك 
 2الجنازات ."

عدد كبير مف مخطكطات المقامات مزينة بالتصاكير مح كظة في كثير  ككصؿ إلينا
"كبقي مف ىذه المقامات عشر مخطكطات  مف المكتبات كالمتاحؼ مكزعة في أنحاء العالـ،

ككاحدة باستنبكؿ،كأخرل بالمتحؼ البريطاني، كثالثة بدار الكتب  كاحدة بدار الكتب بمننجراد،
 3ب القكمية بباريس، كالعاشرة بالمكتبة البكدية في أكس كد."القكمية بقيينا، كثالثة بدار الكت
                                                           

.52المرجع ن سو ص   1  
.   30-29مدرسة ب داد في التصكير اإلسالمي، ص ص  حسف، زكي محمد 2  

  .7ثركت عكاشة، فف الكاسطي مف خمؿ مقامات الحريرم، ص 3
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اصطم  عمى ك  ،ارتبطت مقامات الحريرم ارتباطا كثيقا ب ف تزكيؽ المخطكطات
 فقد أصب  النص األدبي مصدرا كمميما لممصكر المسمـ، الصكر التي تزينيا بالمنمنمات،

 كالكشؼ عف أسراره. تسثر بو،كىنا يظير جميا مشاركة ال ف لألدب في تصكير الكاقع كال
كبالرغـ مف جميع النسخ التي كصمتنا  مف مخطكطات الحريرم لكف ما ييمنا ىي 
المخطكطة التي رسميا كزكقيا كربما كتبيا كخططيا يحي بف محمكد الكاسطي سنة 

كىي مكجكدة اآلف" في المكتبة األىمية بباريس تحت اسـ شي ر الحريرم  ـ(1237ق/634)
ند في كتابو كيقكؿ في حقيا ـ س ديما كيا األكؿ الذم أىداىا إلى المكتبة،عمى اسـ مال

صكر ىذه المخطكطة را عة بديعة تحتكم رسكما  دمية كبيرة تذكرنا ال نكف اإلسالمية "
كىي تصكر مناظر الحياة االجتماعية تصكيرا كاقعيا فنرل فييا عرب  بالنقكش الحا طية،

كما نراىـ  أك الح ؿ أك الصحراء أك الخاف أك المكتبة، القرف الثالث عشر كىـ في المسجد
ككجكه كثيرة مف أشخاص تمؾ التصاكير غنية بالتعبير...كبالرغـ  يحت مكف بسعيادىـ المختم ة،

كالنسخة التي  1فإفّ ليذه الصكر طابعا زخرفيا كاضحا." ،مف محاكلة ال ناف التعبير عف الكاقع
كصؿ إلينا مف تصاكير مدرسة ب داد، كسنتعرؼ أكثر صكرىا الكاسطي تعتبر حقا أبدع ما 

 عمييا في المبحث المكالي.
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

.43ـ س ديماند، ال نكف اإلسالمية، ص   1  
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 يحي بن محمود الواسطي ومقامات الحريري: 3
 يحي بن محمود الواسطي مصور المقامات:   3-1

ىكّ يحي بف محمكد  بف يحي بف أبي الحسف ككرييا الممقب بالكاسطي، عاش في   
أشير المصكريف كخطاطي المخطكطات العربية، مف مكاليد القرف الثالث عشر ميالدم، مف 

كقد كتب كرسـ تسع كتسعيف منمنمة في كتابو المشيكر مقامات الحريرم المكجكدة  كاسط،
 1(."5874في المكتبة الكطنية بباريس تحت رقـ)

كذكر الكاسطي اسمو كتاريخ نسخو كتصكيره لممقامات في  خر ص حة مف مخطكط  
يعتبر مف بيف أىـ المصكريف المسمميف في العيد العباسي  يكف نا سابقا.المقامات كما ذكر 

كناؿ شيرتو الكاسعة بتصكيره لمخطكط  مقامات الحريرم   كتحديدا في القرف الثالث عشر،
فقد خطط بن سو كصكر مقامات  كىك زيادة عمى أّنو رساـ كمصكر كاف خطاطا أيضا،

كؿ مخطكط يصمنا ناضو مف حيث الرسـ كىذا المخطكط أ ـ،1227ق/634الحريرم سنة 
 كف.ك المّ 

دت اآلراء حكؿ مكاف كتابة كرسـ صكر المقامات فمنيـ مف قاؿ أنيا رسمت في تعدّ 
يا رسمت في مدينة السالـ كىذه يا رسمت في كاسط ،ك خركف قالكا أنّ كمنيـ مف قاؿ أنّ  ب داد،

فقد كاف"صاحب أسمكب خاص اتسـ  اآلراء المختم ة جاءت نتيجة أسمكب رسـ الكاسطي
"كال شؾ أف  ديماند: ـ قاؿ عنو س إذ 2التككينات الزخرفية."بتنكع عجيب في الصيغ ك 

الكاسطي كاف مصكرا عظيما ألنو استطاع أف يجمع بيف التسثيرات المسيحية الشرقية      
ي لـ تكف تكرارا لمف فسعماؿ الكاسط  3التسثيرات اإليرانية كيخمؽ منيا أسمكبا إسالميا جديدا".ك 

سبقو بؿ أعطى ل ف التصكير منيجا جديدا،فمـ تساير صكره القكالب التي كانت منتشرة في 
ىك جمع بيف خصا ص ىذيف الحضارتيف كمزجيما بخصا ص ، الساسانيك ال ف البزنطي 

                                                           

.54جماليات ال ف العربي، ص  ع يؼ بينسي، 1  
.185العربي اإلسالمي، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة، ص  ال ف  2  
.43ص  ـ س ديماند، ال نكف اإلسالمية،   3  
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لـ يعيدىا قكمو مف  فسعطى بذلؾ صكرة جديدة ل ف التصكير في اإلسالـ، ال ف اإلسالمي،
:    م ايرة تماما لما كاف سا دا في فنكف التصكير قبمو .أما بمندر حيدر فيقكؿ في حقوك  قبؿ،

 ،"استطاع الكاسطي أف يستقرأ الكاقع االجتماعي في عصره كيحكلو إلى صكر صادقة لو
كمر ة عاكسة لكؿ ما فيو مف حقا ؽ كلقد كص ت صكره بسنو أصدؽ تعبير كأكسع دراسة 

  1 نذاؾ ."مباشرة لممجتمع اإلسالمي 
استطاع بعبقرية نادرة  "أف يخمؽ اتجاىا لـ تطمو ريشة مف قبؿ،مف الكاسطي تمكف 

قد  2كالحديث عف ال ف العربي بجممتو." تصكير الحياة اليكمية بكؿ ما تحتكيو مف تراكيب،
مف سبقكه أعطاه لكنا جديدا مف  كذىب بو إلى ابعد ما ذىب بو، ال ف مف حيز الحياة أخرج 

خالؿ استميامو لتمؾ المعطيات السابقة كاستميامو أيضا لخصا ص ال ف اإلسالمي "استطاع 
أف يخرج ال ف إلى الحياة فيما يقـك بالكلكج إلى عكامؿ لـ تخطر بباؿ مف سبقكه أك التقرب 

 (.37مثؿ لكحة ساعة الكالدة الشكؿ) 3منيا ."
فقد استمد رسكماتو مف كاقع  لـ يقمد مف سبقكه، ذا المصكرىكينتو مّما سبؽ أّف 

كلـ تكف  حياة اليكمية التي تجرم أحداثيا في العراؽ أثناء العصر العباسي،ال ،حياتو المعيش
منمنماتو مجرد صكر تزيف بيا ص حات الكتاب بؿ كانت " مر ة ناصعة لكاقع المجتمع 

فيي كثا ؽ تاريخية ميمة جدا تنقؿ لنا كاقع الحياة كما بيا مف  العربي اإلسالمي في العراؽ،
كما فييا مف  الت  كالتنكيع فييا كبير، ممذات كمسرات ك الـ كأحزاف كمكا د كدسا س كغيرىا،

 4...كعناصر معمارية كثيرة ."
جمع بيف الصكر األدبية في مقامات الحريرم كبيف الصكرة ال نية التي نب ت مف 

لباطف ككاقع عصره  ،فجاءت صكره صكرا حقيقية حية تشيد عمى البي ة متخيؿ عقمو ا

                                                           

.27،ص 1971، 1ط المؤسسة العربية لمدراسات ،بيركت، زمف لكؿ األزمنة، بمندر حيدر،  1  
.108ص ،  2010كزارة الثقافة ،الجزا ر، الزخرفة،ك الميرجاف الثقافي الدكلي لممنمنمات   2  
.108المرجع ن سو، ص   3  
.185ص  كزارة الثقافة ك التربية، ،1ال ف العربي اإلسالمي ج  4  
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صكرا رسمتيا ريشة مصكر مبدع تنـ عف سحر في التسثير كقكة في التعبير، فجمع  العراقية،
كبعد شكمي تخيمي حافؿ بالشعكر  بذلؾ بيف بعديف بعد أدبي يترقرؽ عاط ة ككجدانا،

 بر عنو بريشتو.كعّ  ذلؾ الشعكر الذم أحسو الكاسطي 1"،المجرد
فكانت مقامات الحريرم منيال كمصدرا أقبؿ عميو الكاسطي مستكحيا مف عباراتيا 
األدبية صكرا فنية را عة عكست مدل تطكر فف التصكير اإلسالمي في مدرسة ب داد ككش ت 

فكانت رسـك الكاسطي دراسة ألصكؿ فف التصكير  لنا "عف م يـك جمالي أصيؿ...
 2ال كلكمكرية كالتاريخية."ك كأساس بعض الدراسات االجتماعية  الب دادم،

 محاور موضوعات  الواسطي المصورة في مقامات الحريري:  3-2
منيا ما يعكس الحياة  تناكلت صكر الكاسطي عدة محاكر اجتماعية لمحياة اليكمية،

متخاصميف، كمنيا الدينية مف مساجد كخطباء، كمنيا ما يتناكؿ الحياة القضا ية كما فييا مف 
ح كأعياد كتمذذ اما يبيف لنا الحياة اليكمية كما فييا مف مشاكؿ كىمـك كأحزاف كدسا س كأفر 

الداخمية     كلـ يستثف مف مقاماتو العمارات اإلسالمية بسشكاليا  ،بمبيجات الحياة
يا مف كما تناكؿ في منمنماتو  رسكمات الحيكاف التي كانت أقرب لمكاقع في رسم الخارجية،ك 

، كما نالت المرأة حظيا في منمنماتو فنراه يرسميا رالذم اكت ى ببعض الزخرفة ال أكث النبات
غازلة لمصكؼ، أك راعية لإلبؿ كجارية ،كشاكية لمقاضي كقابمة، كغازلة لمصكؼ كمستنجدة 

منو لـ يسبؽ ألحد  ةكبير  ةأجر  هكىذ إلى كضعية الكالدة عند المرأة، كما تطرؽّ  في المسجد،
سمماف:" القكؿ عيسى  لـ يترؾ أم باب إال كدخمو عمى حدّ  فيك دكف خكؼ، اقبمو أف تناكلي

كثالثة في  ،فنجده مرة في حانة كمرة في غرفة الكالدة ،لـ يترؾ الكاسطي بابا إال كدخمو
ه في الجزر ننا نراحتى أّ 3كرابعة في بستاف كينقؿ لنا صكر التمذذ بمباىو الحياة." الس ينة،

 ؽ .اكالمحاكـ كالقصكر كاألسك 
                                                           

5ص  فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم،  ثركت عكاشة،  1  
.53جماليات ال ف العربي، ص  ع يؼ بينسي،  2  
.185ال ف العربي اإلسالمي، المنظمة العربية لمتربية، ص   3  
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إذ  كما اىتـ اىتماما كبيرا بمظاىر العادات كالتقاليد الشعبية التي تخص معاصريو،
اف مكلع بإبراز المظاىر الشعبية، كالحياة العادية أنو فنّ " يقكؿ في ىذا الشسف محمد خدة:
إليو الحريرم في مقاماتو  كىك المكضكع ذاتو الذم تطرؽ كاالنش االت اليكمية لمعاصريو،

، لكّف صكر الكاسطي تتجاكز الحدكد الضيقة لمكتاب مف خالؿ بطميا أبي زيد السركجي.
كنستنتو مف خالؿ ىذا القكؿ أف منمنمات  ،1"رنحيا فضاءات أخرل لمتعبير الم ايكتم

 أعطاىا بعدا م ايرا كأكسع مفو ذلؾ أنّ  الكاسطي تجاكزت مقامات الحريرم في التعبير،
 كمنحيا البعد الخ ي الذم سكت عنو الحريرم.  المقامات،

الكاسطي  في منمنماتو مف  ةريشكيمكف أف نمخص المكضكعات التي عالجتيا  
 خالؿ مقامات الحريرم  إلى خمس مجاالت أساسية ىي:

 : مشاهد الطبيعة -1
كثيرا بالطبيعة شسنو في ذلؾ شسف مصكرم مدرسة ب داد فيك ال يرل  لـ ييتـ الكاسطي     

مشيدا مف و حيف يصكر غير أنّ  ،كسيمة تمكنو مف عرض نماذج زخرفيةفي الطبيعة "غير 
كتارة أخرل إلى تحكير ما يرل، كتارة ثالثة يستممي  يميؿ تارة إلى المحاكاة، ،مشاىد الطبيعة

كاف يميؿ في و كرغـ أنّ ، كىنا يظير إبداعو  2ي يض "خيالو في يض عميو ىذا الخياؿ بما 
منمنماتو إلى الكاقعية، لكّنو في باب الطبيعة ماؿ إلى المحاكاة فييا كأض ى عمييا مسحة 
تجريدية رمزية تخرجيا مف كاقعيا المر ي الحقيقي كتحكر ىي تيا رمكز زخرفية شسنو  في ذلؾ 

رت عف الطبيعة تعبيرا را عا في ت سير عبّ  كىناؾ منمنمة رم المدرسة العربية،شسف مصكّ 
إذ  ،الخاصة في رسـ المياهتو فنرل فييا طريق ،المقامة التاسعة كالثالثيف )الجزيرة الشرقية(

صر ال ني معركؼ أك ىذا العن "مف خالؿ أمكاجو أسماؾ تسب  كىذه الصي ة ال نية، نشاىد
ر عنيا أيضا جزيرة م طاة تي عبّ ال حيث نرل السمؾ بيف أمكاج الماء،، في ال ف اآلشكرم

                                                           

.55جماليات ال ف العربي، ص  ي،ع يؼ بينس  1  
.18ثركت عكاشة، فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم، ص   2  
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كحيكاف ، منيا كاحد بكجو  دمييكر مختم ة بسشجار محكرة عمى أغصانيا قردة كبب اء كط
 مجن  بكجو  دمي أيضا. 

 :  الحياة اليومية -2
فيك جمع ، ؽ إليو في منمنماتوترؾ الكاسطي بابا في الحياة اليكمية لمناس إال كتطرّ يلـ      

يف عمى أعماليـ كفارغيف منيا، متجمعيف في "غدكىـ كركاحيـ منكبّ لنا حياة الناس في 
كساعيف في الطرقات فرادل حينا  خر، فجمع لنا بذلؾ سجال حافال بحياة  األسكاؽ حينا،

فيك  1ة."الناس منذ أف يصبحكا حتى يمسكف، م يضا عمى ذلؾ كمو خياال را عا ثـ كاقعية حيّ 
القرية أك المدينة، كثالثة في السكؽ أك الحانة أك رسـ قصص كقعت في المسجد كاألخرل في 

حتى أنو تناكؿ ما جرل في الصحراء كالخياـ كالجزر كالبحار.ككؿ ىذا كما احتكتو  الخاف،
 كمكر.ىذه القصص مف فرح كمرح كليك كحزف 

كلـ ينس أحد مف األشخاص أك ال  ات العمرية فنراه استدعى في منمنماتو األمراء      
كما أّنؾ ترل مف خالؿ تمؾ المنمنمات جميع  الشيكخ،ك األط اؿ  الرجاؿ،ك النساء  ال قراء،ك 

الحرفييف الذيف يتكزعكف عمى مقامات الحريرم الخمسيف "مف سا قي س ف إلى الجماليف كىـ 
إلى النحاسيف في  إلى خدـ الكالي، إلى غازلة الصكؼ،إلى حارس القافمة، يرعكف إبميـ،
ىذه  ،حتى حالة الكالدة بسدؽ ت اصيميا كاستدعاء القابمةكتناكؿ  2ة."إلى القابم سكؽ النحاسة،

 اؽ في ذلؾ.السبّ  ىك بؿ كافكما ذكرنا سابؽ تي لـ يتجرأ أحد قبمو عمى رسميا الحالة ال
ر لنا صكر التمذذ بمشاىد فنراه يصكّ  ،عب كالمرح كالميكالمّ  رسـ جكّ  عمى أيضاكلـ ي  ؿ     
الشراب كأتقف تصكير ك الكاسطي برسـ مشاىد الميك  ى"اعتن العباسية فتمؾ ال ترة فمقد الحياة

المرح كت اصيؿ الحانة مف معصرة  ك خاصة حانة في مدينة عانة أكض  فييا جكّ  الحانات،
  3كدناف كم اف كسقاة."

                                                           

.19ثركت عكاشة، فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم ، ص   1  
.127بمندر حيدر، زمف لكؿ األزمنة، ص   2  
.54جماليات ال ف العربي، ص  ع يؼ بينسي،  3  
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"كصؼ ىذه الحانة التي اتخذىا السركجي ممجس لقضاء كقت ممتع  كقد اختار الكاسطي     
كقاد القافمة مف دمشؽ إلى العراؽ كبعد أف حصؿ مف  التعبد كالعمـ،ك بعد أف تظاىر بالنسؾ 

 1الماؿ ما يك يو لمظيكر بمظير التاجر المبذر."
عمى ظير السركجي ، أ(47كؿ ىذا بمنمنمة غاية في الدقة كالركعة )الشكؿككّض      

في الصكرة عتاب الحارث  كيظير كقد أمسؾ القدح بيد كالمنديؿ باليد األخرل،"كرسي 
كاستطاع أف يجمع بيف المعصرة كالدناف كالمكسيقار كالسقاة  لمسركجي باستخداـ أصابع اليد،
أما الطابؽ األكؿ فنشاىد فيو رجميف يشرباف كمجمكعة مف  في الطابؽ األرضي مف الحانة،

كأىـ شيء ىك شكؿ المعصرة حيث كقؼ فتى يدكس بقدميو عمى المادة التي  كساقي،ناف الدّ 
كرة التعبيرية ال ا قة كالكاقعية التي امتازت بيا كتظير في ىذه الصّ  2.يستخرج منيا الشراب"

 و أّنو شيخ المصكريف العرب.ما قيؿ في حقّ صدؽ ف وجؿ منمنمات
صكرة أخرل تحت اسـ ندكة في البستاف كقد  مذذ بمباىو الحياة فيكينقؿ لنا جك التّ     

اختاركا مكانا ك فقد كاف ىناؾ أصدقاء خرجكا لمقياـ بنزىة  جاءت لتكض  المقامة القطيعية،
كترجـ الكاسطي ىذه المقامة بمنمنمة تضاىي النص في التعبير  كت كقو ، فيو خضرة كماء

ناعكرة كخمؼ جدار يجرىا "تكزع األشخاص حكؿ ماء تصب فيو ساقية مف  كاقعية حيث
كىناؾ مف ي ني كأركع ما فييا الجك الن سي الذم ط ى فييا ،فيناؾ مف يشرب ، حيكاناف

فظيرت ىنا الكاقعية في األشخاص         (48)الشكؿ 3العكد." كىناؾ مف يضرب عمى
لمتدفقة كجاء رسـ شكؿ المياه ا كفي ناعكرة المياه، األكاني كالدقة في رسـ اآلالت المكسيقية،ك 

 يعتبر ىذا األسمكب في رسميا سمة مف سمات المدرسة العربية،ك عمى شكؿ تجمع الديداف 
في ذلؾ الجك التعبيرية  تمثمتك  الحيكانيف المذيف يجرانيا، رسـ الكاقعية أيضا في  تجمتكما 

لكف ما فت ت ، ال ناء أك الضحؾ أك الرقص ا في الشراب أكإمّ  ،الن سي كحركة كؿ شخص
                                                           

.24رساـ كخطاط كمذىب كمزخرؼ ، ص  عيسى السمماف، الكاسطي  1  
.24ينظر المرجع ن سو، ص   2  
.185ال ف العربي اإلسالمي، المنظمة العربية لمتربية ك الثقافة، ص   3  
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 انقمبت ىذه ال رحة إلى دىشة كاشم زاز عندما تط ؿ عمييـ شيخ كاف ىك السركجي،أف 
"قد نج   سمماف:الإذ يقكؿ عيسى ، فكانت ىناؾ دقة كبيرة في دىشة ىؤالء األصدقاء

كقد نثر "النباتات المزىرة  1الكاسطي في التعبير عف الدىشة ال ا قة مف ذا الذم سمـ عمييـ."
 2و لكحة فنية تنقؿ لنا تمتع القـك بجماؿ بساتينيـ في ب داد ."ىنا كىناؾ كجعؿ تصكيرت

فينقمنا  تناقضات مجتمعو بمنمنمة را عة تعكس ما كاف في عصره،عف لنا الكاسطي  عّبرك    
"أّنو سافر إلى  فركل الحرث:، (49خمر في بيت خطيب جامع سمرقند )الشكؿالإلى شرب 

كحضر صالة الجمعة فييا فانبير بخطبة خطيب جامعيا كلّما ت حصو جيدا كجده  سمرقند
ثـ استصحبني  رث:قاؿ الحا ـ عميو كطمب منو مصاحبتو إلى بيتو،فسمّ  السركجي صاحبو،
 كحيف انتشر الظالـ كحاف ميقات المناـ أحضر أباريؽ المداـ، أسراره، إلى داره كأكدعني

،معككمة بال داـ، فقمت أ تحسكى  فقاؿ صو أنا بالنيار خطيب، ا قبؿ النـك كأنت إماـ القـك
أـ مف  كمسقط رأسؾ، فقمت كال ما أدرل أأعجب مف تسميؾ عف أناسؾ، كفي الميؿ أطيب،

المنمنمة عمى بساط  رسـ ىذهو فنشاىد أنّ  3.كمدار كسسؾ...الخ" خطاباتؾ مع أدناسؾ،
أك  السركجي كىما يتبدالف أطراؼ الحديث،أظير فكقو الحارث كأبا زيد  ،مستطيؿ مزخرؼ

كسنيما يتجادالف  كىذا مف خالؿ استخداميما لحركة اليديف كاالستعانة بيما في الكالـ كبينيا 
األباريؽ التي كصمت "تطابؽ أشكاؿ األكاني ك  مجمكعة مف أباريؽ الخمرة كىي في شكميا

،كقد أىمؿ رسـ ال رفة أك  4"،يريفكمف بالد ما بيف الن إلينا مف القرف الثالث عشر ميالدم،
يا بشخكصيا كأكانييا كزخارفيا كالمنمنمة كمّ  .فنرل المنمنمة ككسنيا في الخارج ما يدؿ عمييا،

 كخطكطيا تحقؽ إيقاعا كتناغما جميال.  

                                                           

.186ص  كالثقافة،ال ف العربي اإلسالمي، المنظمة العربية لمتربية   1  
.25عيسى السمماف ، الكاسطي رساـ كخطاط كمذىب كمزخرؼ ، ص   2  
.26، ص  المرجع ن سو  3  
.26، ص  المرجع ن سو  4  
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بؿ ىناؾ مناسبات  كال تتجمى مشاىد ال رح كابتياج الناس في احتساء المداـ فقط،      
، كمف ىذه المناسبات ال رحة برؤية ىالؿ شكاؿ عف اغتباطيـ، مصّكرناأخرل عبر فييا 

( فنرل فرساف يستعدكف 50ر لنا ىذه المناسبة بمنمنمة حية تمثؿ الحياة اليكمية )الشكؿفصكّ 
كنشاىد ، الستقباؿ عيد ال طر كمع ىؤالء ال رساف مكسيقييف كحممة بيارؽ كحممة الرايات

اؿ يظير في مكاف أعمى مف األشخاص كىناؾ طبّ ، يماصحاب البكقيف ين خاف عمى  لتيأ
ما يض ي عمى الصكرة تمؾ الحركة كال رحة بقدكـ العيد بكثير مف الجمبة ، اآلخريف

، الضكضاء، كأتقف رسـ الخيكؿ كأكض  ليا جميع أرجميا كنرل حركاتيا في تناغـ كاتساؽك 
أذنيف طكيمتيف، كنج  في رسـ  كاستطاع أف ي رؽ بينيا كبيف رسـ الب اؿ إذ أّننا نرل لمب ؿ

"كاعتنى بدقة الكتابات بالخط الككفي عمييا كتقرأ جميع ىذه الكتابات منيا  البيارؽ المختم ة 
ككسف الكاسطي بيذه   1" .)قؿ ىك ال الصمد(،)ال إلو إال ال محمد رسكؿ ال ( كغيرىا

أّنو عمى عمـ بشرا ع الديف  ،اتوف لنا فكره التكحيدم، الحاضر في منمنمالعبارات يريد أف يبيّ 
 كأّف ىذا األخير لـ يكف عا قا أماـ فّنو.  اإلسالمي،
  :الدينيةالحياة  -3

 ،تناكلت صكر الكاسطي الحياة الدينية بما فييا مف خطباء كمساجد كمكاعظ دينية       
لنا التناقضات الحاصمة في ذلؾ  اكر مصّ  ،ينقميا لنا بعيف الناقد لمجتمعو كىك في كؿ ذلؾ

" الكاسطي في حياتو الدينية يجمع إلى ميارتو  :ثركت عكاشة في ىذا الشسف قاؿالعصر إذ 
الناس كانكا يظيركف  فما مف شؾ أفّ  في التصكير شخصية الناقد البصير بعيكب مجتمعو،

ا ساؽ لنا صكر ليذ كلـ ي ت ىذا الكاسطي المصكر الناقد. في حياتيـ تمؾ غير ما يبطنكف،
 ـعف الناس في المحافؿ الدينية حيث يجتمعكف في المساجد كالخطباء عمى منابرىـ كى

        و بسسمكب الذع نكاد ن طف إلى ما يخ ى تحتو مف معايب كساؽ لنا ىذا كمّ  ...يعظكف
( حيث 51كمثاؿ ذلؾ لكحة المقامة الثامنة العشريف المقامة السمرقندية )الشكؿ2" .كميازؿ

                                                           

.26عيسى السمماف ، الكاسطي رساـ كخطاط كمذىب كمزخرؼ ،   1  
.20فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم، ص  ثركت عكاشة ،  2  



 مدرسة بغداد في التصوير اإلسالمي                                   الفصل الثالث:             

 

 
175 

يعظ الناس في الجامع كقد اكتسى كجيو ىيبة  اكقكر  اخطيب أبا  زيد السركجي رجال ّكرص
يماءاتو جدية كصرامة، غير أّف لو عينيف تخ ياف أمرا  خر، ثـ نراه في المكحة التالية  كقار كا 

رجال مستيترا صاحب  مجمس كمداـ  كممذات مخاطبا صاحبو الحارث الذم  (49)الشكؿ
كجادلو أف ال يصدع رأسو بكعظو فمكؿ مقاـ مقاؿ  ككثيرة ىي الصكر أعرض عف الشرب 

 ة كما تخ يو في داخميا مف أسرار .يالتي تبرز لنا الحياة الدين
حيث يتحدث فييا  كىناؾ منمنمة أخرل تكض  مشيدا مف المقامة البرقعيدية،        

في مسجد مدينة برقعيد "أّنو رأل يـك عيد  الحارث عف إحدل حيؿ أبي  زيد السركجي فيذكر
شيخا أعمى استقاد لعجكز تحمؿ رقعا فييا شعر يشكك فيو ال قر ككثرة الكلد كيسسؿ 

 الشيخ الناظـ لألبيات مف أىؿ سركج، كاستطاع الحارث أف يعرؼ مف العجكز أفّ  ،اإلحساف
 لناس،لكّف حيمتو فشمت في استعطاؼ قمكب ا 1"،و أبا زيد السركجيكبعد الكالـ بينيا أيقف أنّ 

اتجاه كاقعي يتمثؿ  :(.كنرل في ىذه المنمنمة اتجاىيف52فرجع إلى الدار بخ ي حنيف )الشكؿ
كرسـ فكؽ  في محاكلة تصكير النص بصدؽ "فرسـ جمعا في المسجد عبر عنو بالمحراب،

كقد أنصت إليو الجمع الذم جمس في صؼ منتظـ كرسـ  المنبر خطيبا يخطب خطبة العيد،
 2كاتكس عمى عجكز كالسعالة." خمؼ ىذا الصؼ أبا زيد السركجي كاق ا اعتضد شبو المخالة،

كما يظير االتجاه الكاقعي في التعبير عف العكاطؼ المختم ة عف طريؽ اإليماءات كحركة 
كفي  قة الجمع الجالس ترتيبا من ما،ك"اتجاه زخرفي يالحظ في طري األيادم كمالم  األكجو،

كفي تزييف المنبر كالمحراب بالزخرفة  تمثيؿ طيات الثياب عمى ىي ة دكا ر المياه المنكسرة،
"تكزيع العناصر مف أشخاص  فيتو في ىذه المنمنمة براع برزكت 3العربية المكرقة)أربيسؾ(."

                                                           

.516أطمس ال نكف الزخرفية، ص  حسف، زكي محمد  1  
.   53ص  اإلسالمية، ال نكفك  كاآلثار مكسكعة العمارة  حسف الباشا،  2  
.144التصكير اإلسالمي في العصكر الكسطى، ص  حسف الباشا ،  3  
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،مف المنبر كالمحراب في خدمة  كفي الربط بينيا،كفي است الؿ الكحدات المعمارية، كعما ر
 1التصميـ العاـ."

 : الحياة القضائية -4
إذ  اىتـ الكاسطي كثيرا بمجالس القضاة ك الكالة كأكالىـ عناية خاصة في منمنماتو،       

 أّكدألف حياة المتخاصميف كانت بيف أيدييـ، ك  ،رسـ أربع عشرة منمنمة في ىذا المجاؿ
نج  في إظيار ذلؾ الظمـ الذم ينالو صاحب الحؽ مما و الدكتكر ثركت عكاشة عمى أنّ 

فقد صدؽ في التعبير  ألف تمؾ ال ترة في امتألت جكرا كظمما، يثير ن كس العامة ك النقاد،
كمف  ،القضاةك تصكيريا عف األسى كالحزف لما أصاب الناس في تمؾ ال ترة مف ظمـ الكالة 

كفييا اظير  ممتدة عمى ص حتيف،الصكر التي تحدثت عف القضاء "الصكرة الكبيرة ال
كأحيط برأسو ، المدعكيف في غرفتيف يش ؿ األكلى منيا السركجي كقد جمس جمسة األمراء

كثالثة أماـ قاضي تبريز مع  كلكحة أخرل تمثؿ أبا زيد يشكك ابنو أماـ قاضي صعدة،، ىالة
ر "تناكال الذعا ثالث نسكة، كرابعة أماـ قاضي المعرة، كقد تناكؿ الكاسطي جميع ىذه الصك 

عمى غالـ اتيـ بقتؿ  –عاشؽ ال مماف -فما أجدر حيف يعرض لي ة الكالي  شديد السخرية،
 خر محاكال تبر تو مف تيمتو، فالمنمنمة كحدىا تعكس كؿ ىذه المعاني بـ تعجز عنو 

تمثؿ أبا زيد ممسكا ك كتستي المنمنمة مصكرة أحداث المقامة الرحبية،  (53)الشكؿ2األل اظ."
ّنو إ" الذم طمب شيكدا ليبعد التيمة عف ال الـ بعد أف فتف بو قا ال:–بال الـ محدثا الكالي 

" 3أكقعو عمى األرض ذليال، فسباح دمو خاليا )م ن ردا( فستى لو شاىدا كلـ يكف ثـ مشاىد.
يست ؿ شذكذ  كالمعركؼ أف ىذا الكالي يحب البنيف أكثر مف البنات "كيحاكؿ السركجي أف

 4الكالي فيكصؼ غريمو بسكصاؼ متقنة كيطمب منو أف يحمؼ يمينا كمو تجسيد ألكصافو."

                                                           

.53أطمس ال نكف الزخرفية ، ص  زكي محمد حسف،  1  
.20فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم، ص  ثركت عكاشة،  2  
.97-96ثركت عكاشة ،مكسكعة التصكير اإلسالمي،  ص ص   3  
.30ي رساـ كخطاط كمذىب كمزخرؼ ، ص عيسى السمماف، الكاسط  4  
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 كقد رسـ الكالي "عمى كرسي مرت ع، كرسـ ال تى بسمات تشبو األنثى ليتيو الكالي في غرامو،
يحاكؿ أف يخ ييا  ،ليعكس لنا نظرة شرىة نحك ال الـ الجميؿ كىك جالس جمسة مسترخية،

يتجمى في تص ير خده كفي حركتو يده اليسرل التي تبدك ككسّنيا  ناع مف التعالي،تحت ق
كنرل أبا زيد قد رسـ بمحية بيضاء كبرأس   1تصدر أمرا إلى أبي زيد بالتكقؼ عف الحديث."

كفـ متسع لتعكس كّميا المكر كالدىاء  كجسـ نحيؿ "كبعينيف خبيثتيف، ما ؿ إلى الخمؼ،
غالـ  خر  يظير في المنمنمةكما  2لّطمي المتدفؽ في بالغة كحكمة."ي م يما حديثو الذكي ا

 كسيـ يقؼ خمؼ كرسي الكالي إلبراز حقيقة ىذا الكالي كىيامو بال تياف. 
كما نرل  ،رسمت بخم ية ذىبيةف ،في األلكاف اكتكافق اانسجام ةمىذه المنمنكتعكس     

كـ،كالمكف األحمر الذم خصو لمباس استخداـ المكنيف األخضر البارد الذم يميز ثكب الحا
 ال الـ.

ؾ منمنمة أخرل تكض  المقامة الصكرية تمثؿ عقد أبي زيد السركجي لقراف بيف اكىن   
طكؼ بيا، كتحتي أكبينما أنا  ،رإذ يقكؿ الحارث" دخمت يكما مدينة صك  ،شحاذ كشحاذة

فسسلتيـ أيف  كجكىـ،كالبشر يمكح عمى  إذ رأيت جماعة يمتطكف أفراسيـ، ك،فرس سريع الخط
إلى أف انتيينا إلى مكاف ، فسرت معيـ لعّمي أناؿ ما يناليـ، فقالكا فرحا نعقد قراف مسيرتيـ،

ليس ممكا  فقاؿ:، فسسلت عف رّب ىذه الدار كشخص يجمس عمى دكة،، فسي  خمك مف البناء
نّ ، إلنساف ثـ عممت أّف المشعكذيف ....ك األفقيف ك ما ىي دار تقاـ فييا أفراح الشحاذيف كا 

إّنو ال يعقد عقد الزكاج إال رجؿ كاف لو  ثـ نادل منادم يقكؿ: ،الجالس عمى الدكة "العريس"
كلـ نمكث قميال حتى رأينا أشيب محدكب  قاؿ الحارث: النصب أكفى نصيب.ك في الشحاذة 

كتمتد ىذه  3كقؼ كألقى خطبة بمي ة،عرفت مف بالغتيا أّف صاحبيا ىك أبك زيد ..." القامة،
المنمنمة عمى ص حتيف في الص حة األكلى نرل العريس كقد جمس جمسة األمراء كتحيط 

                                                           

.38فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحريرم، ص ينظر ثركت عكاشة،    1  
.39ينظر المرجع ن سو، ص   2  
.68ص  المرجع ن سو،  3  
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كنرل بعض الشباف عمى جانبيو   ،يكجو لو بعض النصا  ك كأبك زيد يخاطبو  برأسو ىالة،
مف الداخؿ بالطريقة التقميدية  الشا عة في رسـك  "جدراف الداركرسمت  ربما يككنكف ح دتو،

كنرل الككشات مزينة بزخارؼ نباتية كالسطكح كحافتيا األمامية برسـك  العربية،المدرسة 
( كفي المنمنمة الثانية نرل جماعة مف الناس مجتمعيف داخؿ 54الشكؿ)1ىندسية كنباتية."

 كمرككنيف كميا في الركف األيسر لم رفة كمعيـ الحارث بف ىماـ،، غرفة مزخرفة الجدراف
كيترؾ ، رج ال رفة كسنيـ ينتظركف"شخصية ىامة أك ينظركف إليياككميـ مكجييف أنظارىـ خا

 (55)الشكؿ  2المصكر المشاىد يتكيف بخيالو الصكرة التي عمييا ذلؾ المجيكؿ."
كىناؾ منمنمتاف في غاية الركعة تعكساف كاقعية كبيرة  كىذاف المنمنمتاف ت سراف المقامة     

كبعدىا  " تنقمب ز، طاعة  زكجتو أماـ قاضي تبري تمثؿ إحداىا أبا زيد يشكك عدـ التبريزية،
كبمباقة استطاع القاضي أف يتكصؿ إلى سر ىذه الشتا ـ ال ضيعة المتبادلة  الشككل عميو،

كثيرة،  ككرسيو بزخارؼ زينت في ىذه المنمنمة مالبس الكالي  3".بديناريف فسكرميما بينيما،
كتظير الشككل كاضحة ، الحارث بف ىماـكيكجد في الصكرة إضافة إلى أبي زيد كزكجتو 

مف خالؿ استخداـ األصابع كحركات األيادم كخاصة الحركة التي قامت بيا زكجة أبي زيد 
ب أقاكيؿ يا مندىشة كتكذع ككسنّ  (56الشكؿ)السركجي حيث كضعت راحة يدىا فكؽ ذقنيا 

و كؿ شخص التعبير عما يخ ي عفقسمات الكجكه  فيالحركات  كنابت ىذه ،زكجيا عنيا
 .المنمنمةمكجكد في 

إذ حكي الحارث  ،قاضي المعرة إلى كفي منمنمة أخرل نرل أبا زيد السركجي يشكك ابنو     
أّنو حضر محاكمة أماـ قاضي المعرة بيف شخصيف "أحدىما عجكز متيالؾ كاآلخر شاب 

الخد صبكرة عمى  أسيمةإّنو كانت عنده مممككة رشيقة القد  الشيخ لمقاضي: فقاؿ، فارع
فقاؿ ال تى:لقد صدؽ  ،فسعادىا ميشمة جريحة، الكد...كأّف ىذا ال تى طمبيا كاستخدميا

                                                           

.28عيسى السمماف، الكاسطي رساـ كخطاط كمذىب كمزخرؼ ، ص   1  
.68مف خالؿ مقامات الحريرم ، ص  فف الكاسطي ينظر ثركت عكاشة،  2  
.69المرجع ن سو، ص   3  
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الشيخ ....إّف المممككة التي استعرنيا مف الشيخ لـ تكف إال إبرة كانكسرت منى عمى 
نزاع فاشتد ال فتمقاه الشيخ بدؿ ال الـ، ،رافمما سمع القاضي بذلؾ أبرز ليما دينا الخطس..."،

 كبعدىا طمب منيما أف يصدقاه في قصتيما، كأمرىما باالنصراؼ،، أكثر فرمى ليما دينارا
نّ ، كىذا كلدم كليس ىناؾ غبرة كال قصة، فقاؿ الشيخ أنا السركجي ما ىي حيمة مف حيمي كا 

                      1".لجمب الرزؽ
األكلى القاضي كىك يجمس كالعادة عمى  المنمنمة في  :المشيد بمنمنمتيف   ىذاكضّ       

كنرل مف خالؿ ىذه الصكرة  كرسي كبير مزخرؼ ضخـ  كمعو الحارث كأبا زيد كال الـ،
في حيف نرل أبا زيد  االىتماـ الكبير بكرسي القاضي كمالبسو كىما مزيناف بزخارؼ كثيرة،

كما  نظرة مستنكرة،  كال الـ ينظر إليو مادا يده اليمنى إلى القاضي  شاكيا عمى ال الـ،
كشخص  خر جالس بجانب القاضي  نشاىد في الصكرة الحارث كىك يمت ت إلى أبي زيد،

 ص ّكر مشيد المنمنمة الثانية في بينما  (،57مطسطس الرأس ككسنو ي كر في أمر.)الشكؿ
فصاحو عف قصتو الحقيقية )الشكؿ الصكرة  في يظير( ف58اعتذار أبي زيد لمقاضي كا 

كبالرغـ مف أف المنمنمتيف لمقامة كاحدة كال ي صؿ  الحارث فقط،ك ال الـ ك القاضي كأبا زيد 
بينيما إال دقا ؽ معدكدات إال أّننا نرل لحية عمى كجو ال الـ ككجو القاضي، في حيف لـ 

 تكف مكجكدة في المنمنمة األكلى .
كانت غاية  ذكرناككما ، ةالكالك ككثيرة ىي المنمنمات التي صكرت مشاىد القضاة    

 الكاسطي مف ذلؾ كشؼ عيكب مجتمعو كما عاناه الناس في تمؾ ال ترة مف ظمـ كجكر.
 العمائر اإلسالمية :  -5

فمـ يكف رسمو ليا رسما  اىتـ الكاسطي كثيرا برسـ العما ر اإلسالمية كأبدع فييا،
ليا كاقعيا أكثر مف اصطالحيا كما ىك معركؼ عند مصكرم المدرسة العربية بؿ كاف رسمو 

ككانت العما ر تظـ المساجد          عف طرزىا المختم ة، يعبر أفكاستطاع ، أم شيء

                                                           

.35ينظر ثركت عكاشة، فف الكاسطي مف خالؿ مقامات الحرير، ص   1  
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حيا بجميع كقد كضّ  حتى األسكاؽ كالخانات التجارية،ك كالبيكت كالحانات كالكتاتيب  ،رالقصك ك 
الزخارؼ فزيف العمارات بيذه  كلـ ينس الزخارؼ المعمارية، عناصرىا الداخمية  كالخارجية،

كما  ،كاألعمدة ظير المنابرأكما  الم ذنة،ك فسظير في المساجد الكاجية  يا حقيقية فعال،ككسنّ 
مميزا بيف طرز العمارات التي كانت سا دة في العالـ  ،زخارؼك قكاس مف أالقصكر في 

ع يؼ  قاؿإذ  ،الم ربي طابعو الخاص أيضاك  فسعطى لألسمكب المشرقي طابعو، اإلسالمي
"كلقد أتقف الكاسطي رسـ العما ر ،فكاف ما رسمو كثيقة لطراز العمارة التي كانت  البينسي:

فمقد ميز فييا األسمكب الشرقي عف الم ربي، كما أبدع  ،شا عة في أطراؼ العالـ اإلسالمي
في نقؿ عناصر الزخارؼ المعمارية اإلسالمية، كقد أبرز المساجد كما فييا مف مآذف كمنابر 

   1التجارية." الخاناتك  يبكمثؿ المدارس كالكتات كت،البي ز القصكر عفكميّ 
بؿ ىناؾ "تنكع عظيـ ، كلـ يقتصر في رسـ عما ره عمى عنصر معمارم كاحد فقط

كنستطيع عمى األقؿ تشخيص أربعة أنكاع مف األقكاس ىي النصؼ ، في العناصر المعمارية
تعرفنا مف خالؿ منمنماتو عمى نكع  كما 2كالمدني." دا رم كالمدبب المن كخ، كالم صص،

خاص مف المآذف كاف سا دا في بالد ما بيف النيريف، كال زاؿ قا ما حتى اآلف في ب داد كىذه 
  3المآذف ىي" مآذف أسطكانية ذات الشرفة الكاحدة كالمزيف جزء مف بدنيا بكتابات ككفية."

كالخارج م ارقة عصره  مف خالؿ رسمو لمعما ر بجميع ت اصمييا مف الداخؿلنا أبرز ك 
ثراء ك األغنياء كما تحتكيو مف زخرفة  ة"قصكر األثرياء  في  ذلؾ التناقض كاالختالؼ بيف
 .   4كأبية  كبيف خيـ الناس البسطاء"

كمف أبدع الصكر المعمارية صكرة جاءت لتكض  جامع البصرة في المقامة الخمسيف 
أظير لنا عناصره الخارجية كم ذنتو األسطكانية  حيث (، 59كىي المقامة البصرية )الشكؿ

                                                           

. 55-54جماليات ال ف العربي، ص  ص ع يؼ بينسي،  1  
.31سماف ، الكاسطي رساـ كخطاط كمذىب كمزخرؼ ، ص العيسى   2  
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"فزينت بزخارؼ  ا كاجيتوكأمّ ، المرت عة كقد زخرفت كميا  حتى تراءت إلينا كسنيا حقيقية
كتحت ىذه الزخرفة ، يا شرفة أك سياج لسط  المسجدمركبة ىندسية كنباتية كجعؿ منيا ككسنّ 

تية كتقرأ الكتابة ىنا  دـ ألميـ أياـ شريط كتابي بخط دقيؽ كعمى أرضية مف الزخارؼ النبا
كعناصره الداخمية مف  1سيدنا كمكالنا اإلماـ المستنصر بال أمير المؤمنيف خمد ال ممكو."

جالسا عمى  أبا زيدكأظير ، حتى أننا نرل مشككاتو الثالثة في األعمى محراب كأعمدة كعقكد،
باديا عمى كجكه الجمع الذم في كيظير اإلنصات كاالىتماـ   صخرة  كبيرة يعظ الناس،

 المسجد .
لقد كاف الكاسطي كاسع اإلطالع عمى جميع طرز العمارة اإلسالمية التي كانت سا دة 

( جاءت 60ذلؾ منمنمة )الشكؿ ؤكدـ اإلسالمي، حتى التي كانت في الم رب كما يالفي الع
في بعض ،"شيدت صالة الم رب :لتكض  مشيدا مف المقامة الم ربية إذ قاؿ الحارث

يبكح عمييـ النشاط  لمحت جمعا مف الشباب، فمما أديتيا كخرجت منيا، مساجد الم رب،
فسعيت إلييـ كاستسذنتيـ  ،رالنثك كسمعتيـ يجكلكف في حديث الشعر  المشاركة في اآلداب،ك 

ن بة طا ر  كلـ أجمس إال لمحة بارقة خاط ة، أك فرحبكا بي كأفسحكا المجاؿ، في المشاركة،
ثـ  كحيا المسجد بالتسميمتيف، عمى عاتقو جراب،فحيانا بالكممتيف، حتى غشينا جكابا، خا ؼ،

كامتف  أما تعممكف أّف أن س القربات تن يس الكربات، كال ضؿ المباب، قاؿ يا أكلي األلباب،
ريد كأتاح لي سماحتكـ .لش كأني مف أحمني ساحتكـ، مكاساة ذكم الحاجات، أسباب النجاة،
ّؿ قاص، ـ المجاعة؟...." كبريد صبية خماص، محع   2فيؿ في الجماعة مف ي ثس ح 
ظير ىذه المنمنمة الطراز المعمارم الم اربي المتمثؿ في الم ذنة المربعة لممسجد كت  

مف الركاقيف  رالركاؽ األكسط ركاؽ المحراب أكب كما يظير الذم جرت فيو األحداث،
كأظير بعض ، نافذة اإلنارة كالتيكية في سقؼ ركاؽ المحرابالكاسطي "جعؿ ك الجانبييف 

كىذا النكع مف النكافذ األفقية المتحركة السقكؼ كاف شا عا في التيكية في العالـ  ،أجزا يا
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كالميـ ىنا في ىذه المنمنمة ىما الم ذنتاف المربعتاف المتاف ترتكز عمييما   1اإلسالمي."
أما مف  لتي كضعيا الكاسطي عمى كاجية المسجد،كال ننسى الزخارؼ ا ،كاجية المسجد

 ناحية الشخكص فنرل جمع مف الناس يخاطبيـ أبك زيد كىك يضع جرابو عمى كت و.
جمعا مف القـك يتناقشكف في مختمؼ  صّكرإذ  في منمنماتو المكتبات، كصؼك 

كمف المعركؼ كما ذكرنا سابقا أّف ال ترة التي أنتجت فييا  ،القضايا العممية كاألدبية
ككاف ىناؾ تنافس  ،ككاف سكؽ األدب فييا را جا المنمنمات  كانت فترة نشيطة في األدب،

قباؿ شديد عمى اقتناء المخطكطات الن يسة كتزكيد المكتبات الخاصة  كىذا ، العامة بياك كا 
ة كاممة بجميع عناصرىا في منمنمة جاءت رسـ لنا مكتب ؛فقد األمر لـ ي ت الكاسطي

( كنرل في ىذه المنمنمة جمعا مف األدباء 61لتكض  مشيدا مف المقامة الحمكانية )الشكؿ
يتجاذبكف أطراؼ الحديث مع شخص زا ر ليـ في مكتبة مف مكتبات مدينة حمكاف، إذ يقكؿ 

في أحد األياـ إلى  أّنو كاف مف محب اآلداب كمجالس األدباء منذ ص ره،"كذىب :"الحارث
الم تربيف، فدخؿ ذك لحية كثة ك كممتقى القاطنيف منيـ  دار كتبيا ،التي ىي منتدل المتسدبيف،

  ،ثـ أخذ يبدم ما في كطابو كجمس في أخريات الّناس، كىي ة رثة فسمـ عمى الجالس،
اف فقاؿ ديك  ما الكتاب الذم تنظر فيو، فقاؿ لمف يميو، كيعجب الحاضريف ب ضؿ خطابو،

المنمنمة جية خاصة بالكتب كىذه في  فقد ر سمت 2المشيكد لو باإلجادة..." أبي عبادة،
 إذ أفّ ؛ بعكس طريقة ترتيب الكتب حاليا، ا كمتراصة كتاب فكؽ كتابيالكتب مرتبة ترتيبا أفق

أجزاء مف عمارة المكتبة مزينة  كنشاىد أيضا  الطريقة المتبعة فييا ىي الطريقة العمكدية،
كأما رسكمات األشخاص فنراىـ جالسيف عمى شكؿ مستطيؿ كفي  ؼ كرسـك نباتية،بزخار 

ا أمّ  ،جميا كجكهل تعابير كيظير اختالؼصؼ شخص بمحية كثي ة ىك أبك زيد،  خر ال
 المالبس ف ض اضة كعمى شكؿ أمكاج متكسرة أك تجمع ديداف.
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الذم يمتجئ إليو فيي كانت المكاف الكحيد   ،الكاسطي في تصكير الخاناتلقد أجاد 
إضافة أّنو كانت تعرض في ساحاتيا البضاعة لتتـ عمميتي البيع  ،التجار في أس ارىـ

حيث  (62فجاءت منمنمة تصكر خانا لتكض  مشيدا مف المقامة الكاسطية )الشكؿ  ،كالشراء
 كالتقى فييا بسبي زيد السركجي كابنو،، يذكر الحارث "أّنو نزؿ بإحدل خانات مدينة كاسط

اقترح أبك زيد عمى الحارث أف  ،كاستعادكا ذكريات الماضي عد أف تبادرا أطراؼ الحديث،كب
لكف أبا زيد كضع منكما في الحمكة التي ، فكافؽ الحارث كتمت الخطبة في الخاف ،يزكجو

عندىا سرؽ أبك زيد  كابنو ما ، فناـ جميع مف في الخاف قدميا لمضيكؼ كعا مة العركس،
 ،كيظير لنا الكاسطي عمارة الخاف الداخمية  بطابقيف 1."أمكاؿ كمقتنياتاستطاعا سرقتو مف 

كتككف الدكر األرضي مف حجرات متالصقة  كيحتكم ىذا الخاف عمى صحف،" س مي كعمكم،
ليا بكا ؾ معقكدة .كفي الدكر العمكم نشيد شرفة ذات سياج ببرامؽ كحجرات متجاكرة  ذات 

 في الصحف في الطابؽ الس مي، قد جعؿ ك  2تيجاف." أبكاب معقكدة ت صؿ بينيا أعمدة ذات
كنرل أبا زيد كىك يسخذ حقيبة مف يد ال الـ ليضع فييا ما  ،نياـ ـالناس كىك أىؿ العركس 

يسرقو مف الناس، كشكؿ ىذا الخاف كترتيب غرفو "ال يختمؼ في شيء عف أشير خاف باؽ 
كيبيف لنا رسـ ىذا  3".ق756الكقت الحالي في ب داد كىك خاف مرجاف الذم بني سنة  في

 الخاف بيذه الدقة مدل الكاقعية التي رسـ بيا مبانيو المعمارية .
كمف بيف أىـ كأجمؿ الكاجيات المعمارية التي رسميا كاجية معمارية لقصر حاكـ 

( لتكض  فقرات مف المقامة 63إحدل الجزر الخميو العربي كجاءت ىذه المنمنمة)الشكؿ
كنزلكا في إحدل  ،البحر عمى ظير إحدل الس ف السركجي ك حارث حيث ركب ال ،العمانية

حد القصكر أفخرجكا لمبحث عما يتزكدكف بو فإذا بيما أماـ  ،فن ذ ماؤىـ كزادىـ، جزر الخميو
 دكنو زمرة مف عبيد، ،:حتى قضينا إلى قصر مشيد لو باب مف حديد كيركم الحارث"
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حتى خمناه ، فسل ينا كال منيـ ك يبا حسيرا، لالستقاء كأرشية، فناسمناىـ لنتخذىـ سمما لالرتقاء
فمـ يجيبكا النداء كال فاىكا بيضاء كال  ما ىذه ال ّمة، ،فقمنا أيتيا ال ممة كسيرا أك اسبرا،

بينما نشاىد  الحارث كاق اف عمى يميف الباب المنمنمة،ك  كنشاىد في ىذه السركجي 1".سكداء
لكف اإلبداع في ىذه  ،كاألسى بادية في تعابير كجكىيـ ثالثة مف ال مماف عمى يساره كالحزف

كىناؾ ، شرفاتيا كنكافذىاك المنمنمة يظير في عمارة القصر  بجميع عناصرىا بسقكاسيا 
كقد أكثر الكاسطي منيا ليدؿ عمى ثراء كغنى  إغراؽ لمزخرفة في كاجية ىذا القصر،

 ،لطابؽ الس مي عمى شكؿ مخازفكما نرل أّف ىذا القصر مقسـ إلى طابقيف يبدك ا ،صاحبيا
كتحتكم ىذه ال رؼ عمى شرفات  بينما الطابؽ العمكم يحتكل عمى ال رؼ، ،ال نكافذ فيو

  2"سقؼ رمزم معقكد". الم تكحة كأما السقؼ فيك
ر أيضا عف بيكت ال قراء ىذا فيما يخص عمارة  قصكر األثرياء،لّكف الكاسطي عبّ     

نشاىد في ك  بيكتيـ تتسلؼ في غالبيتيا مف غرفة أك غرفتيف "اس التي كانت كالعامة مف النّ 
معظـ ىذه المنمنمات إيكانا كبيرا تستدؿ عمى مدخمو ستارتاف تمؼ العمكديف الجانبييف 

كيبدك أّف الكاسطي قد ركّز عمى زخرفة ىذه الستا ر بسدؽ ت اصيميا كزينيا بسبيى  3لإليكاف."
، كمف ىذه البيكت بيت الحارث بف نما كاف مع حيث يركم الحارث أّنو حي ،ىماـ الرسـك

إذ دؽ عمييـ رجال الباب يتحدث عف غربتو كيرجكىـ أف ي تحكا لو  أصدقا و ليمة بالككفة
ذا بالرجؿ معو غالـ الباب، فاستضافيـ الحارث في بيتو كبعد الكالـ بينيما عرؼ أّنو  ،كا 

فنشاىد في  ،(64لككفية)الشكؿكىذه المنمنمة تكض  عبارات مف المقامة ا، السركجي كابنو
 حكؿ ما دة يتجاذبكف أطراؼ الحديث، إيكاف البيت الحارث كأصدقاءه كمعيـ السركجي كابنو،

مالبس فض اضة تشبو في انسداؿ و دة كما نشاىدىا في معظـ منمنماتكأما مالبسيـ فكالعا
طياتيا رجرجة المياه، كأما البيت مف الداخؿ فنشاىد فيو زخرفة كثيرة تمثمت في زخرفة 
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كنشاىد في  كما نشاىدىا عمى جدراف البيت كالعقكد، الستاريف المتدليتيف عمى باب اإليكاف،
شرفات عمى  كىناؾ ىذا البيت أيضا سياجا حكؿ سطحو كىك مزيف أيضا بزخارؼ متنكعة،

  سط  المبنى مزينة بزخارؼ نباتية .
بيت أبي زيد السركجي بعد تكبتو كىذه المنمنمة تكض   صكركىناؾ منمنمة أخرل ت        

فقد التقى بالحارث  عبارات مف المقامة الخمسيف البصرية بعد أف تاب كأصب  رجال تقيا،
 (.65كدعاه إلى بيتو )الشكؿ

استطعنا ب ضميا التعرؼ بكاقعية كبيرة كالتي ـ العما ر اإلسالمية رسأتقف الكاسطي  لقد      
  ،عمى طرز العمارة التي كانت شا عة في العالـ اإلسالمي في فترة الخالفة العباسية

اس خالؿ تمؾ ال ترة مف كطبيعة عيش النّ  ،التعرؼ عمى ال كارؽ االجتماعيةكساعدتنا في 
خيف في حيف  يرل الدكتكر ثركت عكاشة أّف الزمف. كىذا رأم معظـ الباحثيف كالمؤر 

 ،الكاسطي "قد عني بإبراز العناصر الزخرفية أكثر مف اىتمامو بإبراز التككيف المعمارم
الزخرفية التي يتسلؼ منيا المبنى متجاىال ما ىك داخمي منيا ك كتناكؿ العناصر المعمارية 

ّنما  ،دك كتصميـ معمارمثـ أعاد تنسيقيا في تككيف فني بحيث ال تب ،كما ىك خارجي كا 
كىكذا يجكز لنا أف نعد ما كرد في ىذه  ....خرفي رمزم لإليحاء بطبيعة المبنىكتككيف ز 

المخطكطة مف عما ر سجال لمعمارة ن سيا مف حيث التككيف  المعمارم كما نراه في الكاقع، 
  1لزخرفية فحسب ."الكّنو سجال لمعناصر المعمارية ك ك 
بزخرفة المباني اىتماما كبيرا مّما جعميا قريبة مف الكاقع يؤّكد ىذا القكؿ عمى اىتمامو       

 أكثر مف غيرىا . 
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  رسوم الجموع البشرية: -6
كىذه  ،كنراه بشكؿ مم ت في منمنماتو الكاسطي كثيرا بالجمكع كالحشكد البشرية، عني        

 كانت النساء أيضا مف بيف الحشكد البشرية،بؿ ، الحشكد لـ تختص بالرجاؿ كحدىـ فقط
جنازة ميت أك  تباعإلإما  ،اس في مختمؼ األماكفع النّ كاستعاف بالعبارات التي تصؼ تجمّ 

فقد ترجمت كؿ ىذه  ،اـ بارعسماع خطبة ككعظ مف إماـ كقكر أك مشاىدة عممية حجّ 
لرسـ الجمكع البشرية كمف خالؿ تتبعنا  الحشكد إلى منمنمات فنية را عة ككثاؽ تاريخية،

كما يبيف  ،كانت تظير كميا عمى شكؿ دا رة تتمؼ حكؿ مكضع الصكرة الميـ في المنمنمة
كاف فنانا متميزا عف غيره ىك "إمكانية حشده لما يزيد عف أكثر مف سبعيف شخصا في  وأنّ 

   1منمنمة كاحدة قد تمتد عمى ص حة أك ص حتيف." 
كلـ تكف ىذه الحشكد عمى ىي ة كسحنة كاحدة، بؿ امتازت بتنكع كبير في سحف        

إضافة عمى  مف يسس كقكة، مف اىتماـ كال مباالة، الكجكه كتعابيرىا المختم ة مف فرح كحزف،
 اختالؼ أزياء المالبس كحتى أغطية الرؤكس.

ت مف المقامة كمف التصاكير التي تمثؿ ىذه الحشكد منمنمة جاءت لتكض  عبارا      
فسرشدت إلى شيخ  كأنا بحجر اليمامة، ."احتجت إلى الحجامة الحجرية، حيث يركم الحارث

فعاد  ،فبعثت غالمي إلحضاره كأرصدت ن سي النتظاره ،كيس ر عف نظافة .يحجـ بمطافة
فذىبت فرأيت ، فرأيت أف أذىب إليو ،كالزبا ف بو محيطكف ال الـ يقكؿ غّف الشيخ مش كؿ،

كبيف يديو  كمف الزحاـ طباؽ، كعميو مف النظارة أطكاؽ. كحركتو خ ي ة،  تو نظي ة.شيخا ىي
فتى كالصمّصامة مستيدؼ لمحجامة كالشيخ يقكؿ لو:أراؾ قد أبرزت رأسؾ قبؿ أف تبرز 

ترجمة ىذه العبارات  مصكرناكقد استطاع  2كلـ تقؿ لي ذلؾ..." .قرطاسؾ ككليتني قذالؾ
كمف حكؿ ىذا الدكاف  ،فجعؿ أبا زيد يحجـ ال الـ داخؿ دكاف( 66بمنمنمة را عة )الشكؿ

كىـ يراقبكف إجراء عممية الحجامة كالدىشة غالبة عمى  زحاـ مف الناس  طباؽ عمى طباؽ،
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كعمى رؤكسيـ أغطية  كىؤالء الناس يرتدكف مالبس مزخرفة، كجكىيـ مف خ ة ىذا الشيخ،
خزانة فييا  الت كأدكات الطبيب  كجعؿ محكر ىذه المنمنمة تختمؼ مف شخص إلى شخص،

 الخاصة بالحجامة.
كىناؾ منمنمة تعو بالحشكد البشرية جاءت عمى ص حتيف متقابمتيف تكض  مشيدا        

كلما حممت مدينة  ،كنت  مف محبي المكاعظ منذ ص رم" مف المقامة الرازية إذ قاؿ الحارث:
ككراءىـ خمؽ  لناس يسرعكف،ككثير مف ا،كجدت بيا جماعة يسيركف خمؼ جماعة الّرل،

فسخبركه أف ىذه الجمكع تقصد كاعظا بارعا عرؼ   فاست سرت عف سر ىذا الزحاـ، الحقكف،
ثـ أفضينا إلى نادم جمع األمير " :الحارث معيـ كقاؿك فساركا  الصراحة،ك عنو الجرأة 

كاقعنس شيخ قد تقكس  ككسط أىمتو، كفي كسط ىالتو، كحشد النبيو كالم مكر، المسمكر،ك 
فسمعتو يقكؿ كقد  كيميف الصخكر، كىك يصدع بكعظ يش ي الصدكر، كتقمنس كتطمس،
كبعد خطبة بمي ة استصرخ أحد السامعيف األمير مف جكر العامؿ لو كلـ  افتتنت بو العقكؿ،

 ة لـ فييا األمير كحذره مف الظمـفاست ؿ الخطيب ىذه ال رصة كألقى خطب ينجده األمير،
كالمترش  لمرعاية، دع   يا المكش  بالكالية،كالمو لألمير "أيّ  اطيب مكجيكقاؿ الخ الجكر،ك 

أسعد  فّ أك  فإّف الدكلة ري  قمب ،كاإلمرة برؽ خمب، كاالغترار بصكلتؾ، اإلدالؿ بدكلتؾ،
كأشقاىـ في الداريف مف ساءت رعيتو...فكجـ الكالي لما سمع،  الرعاة مف سعدت بو راعيتو،

 1كيردؼ الزفرة عمى الزفرة...الخ" ؿ يتسفؼ مف األمرة،كجع كامتقع لكنو كانتقع،
 ،(67جعؿ الكاسطي ىذه ال قرات في ص حتيف متقابمتيف في الص حة األكلى)الشكؿ      

رسـ الشيخ الكاعظ عمى كرسي كبير مزخرؼ بزخارؼ ىندسية دقيقة كبسلكاف كاضحة رغـ 
كالشيء الميـ ىنا ىك يد الكاعظ التي ممتدة في ال راغ  ،لمكاعظ أعطيتص ر المساحة التي 

فقط أعطيت ىذه اليد الكثير مف الدالالت بيف التكعد  الذم كاف بينو كبيف المستمعيف،
كما نشاىد ىنا  التنديد كحكؿ ىذا الشيخ مجمكعة مف الناس كضعت ضمف إطار مستطيؿ،ك 
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يف الكاسطي  فكؽ خط أحمر أفقي عالنقاب كىف يستمعف، كقد كضك النساء مرتديات العباءة 
ر في ( فصكّ 68أما الص حة الثانية )الشكؿ شكؿ مستطيؿ كفصميّف عف بقية الناس، في

كيحيط بو الحراس  األعمى عزلة الكالي عف الّناس كىك متربع عمى عرش تحيط برأسو ىالة،
جاـ حراسو كالمالحظ ىنا أف حجـ الكالي رسـ أكبر مف أح مف الجكانب كىـ حامميف السيكؼ،
"صي ة متبعة في ال ف الساساني كأخذىا ال ف اإلسالمي   كىذه الصي ة ال نية في الرسـ كانت

ره كىك يردؼ الزفرة كامتازت صكرة الكالي بكاقعية كبيرة حينما صكّ  1"،منذ العصر األمكم
 اس فقد حشدىـ ضمف إطار مربع كيكجد خم يـ ثالث حراس لمكاليعمى الزفرة حقا، كأما النّ 

ا أآلخريف فنرل أمّ  ،كصّكر فارسا كاحدا ينظر إلى األماـ كيمسؾ بيده سكطا عمى فرسانيـ،
كقد حشد الكاسطي في  فقط صكرة مؤخرتي أحصنتيما كما نالحظ كجكد ىالة حكؿ رأسييما،

، بتنكع مالبسيـ كأغطية ارجاال كنساء كفرسان ،شخصاثمانية كخمسيف ىذه الصكرة ككؿ 
 كجكىيـ . رؤكسيـ كتعابير

كىناؾ منمنمة أخرل تكض  أيضا حشد الناس كاجتماعيـ ىذه المنمنمة جاءت        
ذ يركم الحارث اّنو حينما  ،إالساكية التي تحكي عف جنازة ميت لتكض  عبارات مف المقامة

صحا  سةكفج ،رالكقاك  حياءكنسي ال، ان مس فييا في الاّلت كالشيكات كصؿ إلى مدينة ساكة،
كعاد إلى رشده كدينو، ثـ  فرغب في التكبة، ذ يؤنبو مف كثرة الذنكب التي ارتكبيا،ضميره كأخ

عمى قبر "كجدت جمعا  :فمما ذىب قاؿ قرر أف يزكر المقابر لتخشع ن سو كيتعظ باألمكات،
فمّما ألحدكا  مْف درعج مف اآلِؿ، في المآؿ متذكرا، فانحزت إلييـ مت كرا، ي قبر، كمجنكزر، يح 

.الميت  كنّكر  كقد ل ع كجيو بردا و، أشرؼ شيخ مف ر بعاكة.متحضرا بيراكة، كفات قْكؿ لْيتع
فاذّكركا أّييا ال افمكف، كشّمركا أّييا  فقاؿ: لمثؿ ىذا فميعمؿ العاممكف، شخصو لدىا و،

مالكـ ال يحزنكـ دفف األتراب، كال ييكلكـ ىيؿ  المقصركف كأحسنكا النظر أّييا المتبصركف،
   2.."التراب؟ .
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 قاؿعّبر أيضا عف مرحمة المكت إذ كما الكاسطي في منمنماتو عف مرحمة الكالدة عّبر       
ّنما عف قصد، :ثركت عكاشة كلـ  "إّف الكاسطي فناف فيمسكؼ ال يختار مكضكعاتو اعتباطا كا 

ىك  ال إلى ما، تقتصر نظرتو ال مس ية عمى عرض أحكاؿ المعيشة اليكمية كتحميتيا فحسب
كىذه المنمنمة  1فيك يمتقط مف المقامة لحظة الدفف ذريعة لتصكير المكت." المكت، إلى ،أبعد

 يتكم ،قـك يح ركف، فنرل في الصكرة ،عظيمةتعكس لحظة الدفف بكاقعية  (69)الشكؿ
كنشاىد أيضا نسكة كقد كش ف عف شعرىف كمزقف ثيابيف يكلكلف  بمباسو األبيض يقبر،

كىنا النبات  ،ر النبات في المقبرةأف يصكّ و ف ،كلـ ي تأبنية مشيديف مقببي نالحظكما  كيندبف،
جاء كاقعيا كلـ يحكر لينقؿ لنا صكرة المقبرة عمى حقيقتيا كما ىي في الكاقع كال زالت عادة 

أف ينقؿ لنا جك الحزف  بعبقريتوكاستطاع  ة مستمرة إلى يكمنا ىذا.غرس األشجار في المقبر 
 لكآبة الذم يط ى في مثؿ ىذه المكاقؼ. اك 
 رسومات الحيوان: -7

إذ نراه مكلعا برسميا في كثير مف  الحيكاف مكانة في منمنمات الكاسطي، صكرتحتؿ       
إذا قارناىا برسكمات  كتمتاز رسكمات الحيكاف بكاقعية الكبيرة كقربيا مف الطبيعة، المشاىد،
مماف أّف كىذه الميزة كما سمؼ ذكره مف مميزات المدرسة العربية كيحتمؿ عيسى السّ  النبات،

ص ة التجسيـ النسبي ليا تعكد إلى أثر تصاكير كتاب ك ىذه الدقة الكبيرة في رسميا " 
التي رسكميا ال تخضع لمكاقؼ ال قياء مف ك الحيكاف التي كانت تكض  ألغراض طبية 

  2التصكير."
المنمنمات التي تكض  الكاقعية الكبيرة لمحيكاف منمنمة قطيع اإلبؿ مع كمف أركع        

راعية التي جاءت لتكض  عبارات مف المقامة الطيبية ،"إذ أّف السركجي قد حصؿ عمى 
 3ىدية بعد أف أجاب عمى ما ة سؤاؿ في مختمؼ العمـك حيث ساؽ لو القـك ذكدا مع قينة."
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لما و شير منمنماتأكتعتبر ىذه المنمنمة مف  (26أم مجمكعة  إبؿ مع جارية .)الشكؿ
فنرل اتجاه رؤكس اإلبؿ إلى األعمى  عميو مف حركة متناسقة كتناغـ في ألكانيا، احتكت

كنرل ناقتيف قد مدتا رأسييما في اتجاه األرض لتمتقط بعض  كرقابيـ ممدكدة إلى األماـ،
كبتدريجات ىاد ة كمنسجمة  ص رىذه اإلبؿ فكانت بيف البني كاألسكد كاأل كألكاف الحشا ش،

مع المحافظة عمى تكزيع كاتزاف ال امؽ كال ات .كىذه النكؽ كاق ة عمى شريط ىادئ المنثكر 
 كىذه الطريقة في تصكير األرضية سمة مف سمات المدرسة العربية . بالزىرات الحمراء،

الكحيد لقطع يا كانت تعتبر السبيؿ ألنّ  تو كنرل صكر اإلبؿ كثيرة في منمنما        
كمف المنمنمات التي صكرت اإلبؿ منمنمتاف جاءتا لتكضحا  المسافات كالتنقؿ في تمؾ ال ترة،
إذ يركم الحارث أّنو فقد الطريؽ في ليمة ظمماء كأخذ يسير  المقامة الثالثة كاألربعيف البكرية،

 قعدة مري ، فترجيتو "تراءل لي شب  جمؿ مستذر بجبؿ، :ال عمى التعييف كفجسة قاؿ الحارث
 كاكتحؿ بر قاده، كالمري  قد ازدمؿ ببجاده، كالقعدة عيرانة، كقصد م شي  فإذا الظف كيانة،

ا ن ر كم ،فاجسهكأحس بمف  ىّب مف نعاسو،فّمما ازدىر ِسراجاه، حتى فجمست عند رأسو،
فقاؿ  ،كقاؿ أخكؾ أـ الذيب ؟فقمت:بؿ خابط ليؿ ضّؿ المسمؾ .فسضئ أقدح لؾ ين ر المريب،

فر ّب أخ لؾ لـ تمده أمؾ..." ليس عندؾ ىمُّؾ،
ثـ يكاصؿ الحديث بسّنو أعجب بناقة  1

ممي  السَّياقة فإْف  إّف ليذه الناقة خبر حمك المذاقة،" السركجي فراح السركجي يص يا فقاؿ:
ي اعمـ أنّ  فقاؿ: كىدفت السمع لما يركم، أحببت استماعو فانْخ...فسنخت  لقكؿ نضكم،

كأطس  كما زلت أجكب بيا البمداف، ككابدت في تحصيميا المكت، بحضر مكت،استعرضتيا 
إلى أف كجدتيا ع ْبرع أس اٍر،كعدة قرار،ال يمحقيا العناء كال تكاىق يا كجناء كال  بسخ افيا الّظراف،
كنالحظ في المنمنمة  2الشر،كأحممتيا محؿ البعرع الّسر..."ك كفسرصدتيا لمخير  تدرم ما اليناء،

كأظير  ( الحارث كىك يحاكؿ إيقاظ السركجي الممتؼ بكساء مخطط كىك البجادة،70ؿ)الشك
أما المكضكع الر يسي ليذه الصكرة ىك ناقة السركجي التي  الكاسطي في الخمؼ جبال،
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حيث كضعيا الكاسطي في مقدمة المنمنمة جاثية كناخية لصاحبيا  رسمت بكاقعية كبيرة،
أما ناقة الحارث فقد رسمت كعنقيا منطمقة  ،العمك كالتكبر رؽ تظير عمييا سمةممكنة بمكف أز 

اذاة ظير الحارث تحاكؿ مف الخمؼ خمؼ الجبؿ حيث ال نرل جسدىا ،كمارة في استدارة بمح
فرمز ليا بشريط نباتي أخضر األرضية  مف ناقة السركجي، كأما القريب أكؿ العشب

  .مزخرؼ
 "حتى أدنا السير إلى قرية عزب عنيا الخير، الحارث:كبعد الحديث عف الناقة قاؿ     

ككالنا م ْنِ ض مف الزاد ،فما إف  بم نا المحطَّ.كالمناخ المختط أك لقينا  فدخمناىا لالرتياد،
 كسسلو كق ة الم  يـ، فحياه أبك زيد تحية المسمـ، غالـ لـ يبمغ الِخنّث، كعمى عاتقو ِض ث،

 كال البم  بالم م ؟ قاؿ: ىنا الرُّطب؟قاؿ: ال كال؟أيباع ىا  كعـ تسسؿ كفقؾ ال؟قاؿ: فقاؿ:
قاؿ  كال العصا د بالقصا د؟ قاؿ ىييات كال قاؿ: كال الثمر بالسمسر؟ قاؿ: قاؿ: كال كال،

 1اسكت ع اؾ ال ..."
بقرية فا قة في التصكير ( لتصكر قرية كاممة عبرت عف ع71كجاءت ىذه المنمنمة )الشكؿ

، مسحة العربية في الكجكهمف  ،جميع مميزات مدرسة ب داد كانعكست فييا  ،اإلسالمي
مدينة بكامؿ  شاىدفن ،المساحةبيف أكثر مف مشيد في منمنمة ص يرة محدكدة  كالجمع 

منمنمة كجعؿ منيا ر، األسكاؽ كاألشجاك فصّكرت فييا العمارات  عناصرىا كحركة سكانيا،
المنمنمة إلى ثالث مستكيات في المستكل األكؿ  كيمكف أف نقسـ ىذه حية تنبض بالحياة،

كتبدك ىناؾ  نرل أبا زيد السركجي كالحارث راكبيف عمى ناقتييما كيسسالف شابا كاق ا أماميما،
كحركة ال الـ  تعبيرية كبيرة في استخداـ األصابع كص ة الدىشة المرسكمة عمى كجيييما،

الناقتيف بدقة متناىية كبمكنيف مختم يف، لكّننا الثابتة التي تبيف رزانتو كقكة لسانو،  كرسمت 
نشاىد أّف ىناؾ تجانس كاتساؽ في حركة رأسييما كعنقييما ككالعادة رسمت األرضية بخط 

كفي المستكل الثاني أك األكسط  أخضر نباتي مزخرؼ عمى جانبيو أزىار حمراء متناثرة،
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ت المياه عمى شكؿ تجمع نشاىد بحيرة ماء كحكليا أربع مف المعز تسكؿ الحشيش كرسم
ر لنا فيو حياة ا المستكل األخير فصكّ الكاسطي أمّ  عندالديداف كىذا أسمكب رسـ معركؼ 

"كيمييا خباز  فنرل امرأة ت زؿ الصكؼ  ،المشتريفك القرية كسكانيا كالعمؿ القا ـ بيف البا عيف 
بعدىا أخرل  ذة،ثـ امرأة تطؿ مف الناف كيدخميا إلى لييب ال رف، يحمؿ مطرحة األرغ ة،

كقد  نشاىد صكرة بقرة تطؿ،ك  1"،تساـك با عا كخم يما فتاتاف ص يرتاف  في انتظار كترقب
كما رسمت  بقبتو الزرقاء كم ذنتو األسطكانية المكتكب عمييا بالخط الككفي، امسجد رسـ

كرسمت ىذه  نخمة برطبيا بجانب المسجد إال أّف جزء مف جذعيا اخت ى خمؼ المسجد،
بكاقعية أيضا ألّف الحديث بيف أبي زيد كال الـ دار حكؿ النخمة كطمحيا، فصكرىا  النخمة

 كما رسـ فكؽ أسط  القرية ديؾ كطير  خر يمتقط الحب. الكاسطي بدرجة كبيرة مف الكاقع،
 فقد صّكر الكاسطي ىذه المقامة تصكيرا دقيقا أمينا مض يا عميو خياؿ إبداعو.

( كأيضا 72منمنمتيف جاءتا لتكضحا المقامة الدمشقية )الشكؿاإلبؿ في كصكعرت        
كما نرىا في منمنمة  (.73منمنمة أخرل جاءت لتكض  مشيدا مف المقامة الدمياطية )الشكؿ

حت نراىا في منمنمة مككب الحو التي كضّ ك  ، (74)الشكؿ جاءت لتعكس المقامة الشتكية
 (75)الشكؿ .عبارات مف المقامة الرممية

في جميع المكاضيع التي كانت تجرم  شيخ المصكريف العرب  لقد ت م مت ريشة       
كاطمعنا ب ضؿ منمنماتو  أحداثيا في أطراؼ العالـ اإلسالمي ككؿ كليس في ب داد لكحدىا،

ة أف يجمع لنا بيف بعبقرية فذّ تمّكف ف مف األمكر الخ ية كالمبيمة عف ذلؾ العصر، رعمى كثي
 كالتعبير عنو بكؿ مصداقية كأمانة.عمؽ اإلحساس بكاقعو 
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 الخصائص الفنية و الداللية لمنمنمات الواسطي : -1
الداللية جعمتو يكون في و اتسمت منمنمات الواسطي بمجموعة من الخصائص الفنية         

حتى لقب بشيخ المصورين العرب لما تميزت بو صوره  المصورين العرب،و صدارة الرسامين 
فكان لو طابعو وأسموبو الخاص  التخطيط،التعبير وأسموب جديد في الرسم و من دقة في 

فكانت  ،لتي اصطبغ بيا فن التصوير العربيومتخطيا بو مرحمة التقميد ا ،المستقل عما سبقو
تقان والجودة ومن ىذه الخصائص منمنماتو تتسم بالتجديد وتحتوي عمى درجة كبيرة من اإل

 نذكر:
 الفن منمنمات الواسطي القوالب التقميدية واألشكال التي كانت سائدة في  عدم مسايرة

صحيح أّنو في البداية اعتمد عمييا لكّنو فيما بعد أسس  ،البيزنطي المسيحي والساساني
عمى أساس "وقامت منمنماتو  ،المي خاص بو ويحمل أسموبو وطابعولفن تصويري إس

ىذا الفن التصويري اإلسالمي من كونيا تمثل طبيعة تشخيصية تقترب من الواقع وتمثل 
ومن طبيعة ثانية تقوم بتكثيف تمك الشخصيات فتخرجيا عن المألوف  اصطالحا حينا،
 1ثم تسير نحو األعمى باتجاه يجعميا تتالشى في العدم حينا آخر." وتمغي مكانيا،

 استخدام الحيوان وحتى البيئة و المباس و ع العربي المتمثل في الزخرفة بالطاب وماتاتسام منمن
وأكثر ما يظير ىذا الطابع  العربية المتمثمة في الخيمة والصحراء والمساجد وغيرىا،

فالمحية الطويمة  ،ا مزينة بمحية طويمة وقص لمشواربالعربي يظير في الوجوه التي نراى
فاإلنسان العربي كان يقص شاربيو ويترك  وكرامتو، تعتبر زينة الرجل ودليل عمى فحولتو

 2عفوا المحى".انهكوا الشوارب و ا"لحيتو إتباعا لقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم
رتي الحارث وأبي زيد السروجي في ىذا الطابع العربي في صو ويمكن أن نشاىد      

الثانية التي تمثل كما تظير في كثير من المنمنمات مثل المنمنمة  ميع المنمنمات،ج
وشعره  ( بمحية طويمة ومرتديا عمامة،76الخميفة العربي وىو جالس عمى عرشو )الشكل

                                                           

.94وزارة الثقافة، ص  الميرجان الثقافي  الدولي لممنمنمات والزخرفة،  1  
.363شرح صحيح البخاري، ص فتح الباري في  أحمد بن عمي بن حجر العسقالني،  2  
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والمنمنمة التي جاءت لتوضح فقرات من المقامة  ،وتحيط برأسو ىالة مسترسل عمى عنقو،
لكّن ال يعنى أّن جميع الشخصيات التي  ( وغير ذلك من المقامات،77الدينارية )الشكل

فمن المعروف أّن العصر العباسي عصر  الواسطي كانت عربية الشكل والطابع، صّورىا
فريقيا وحتى الترك، فكل ىؤالء جمع  تمازجت فيو كثير من األجناس من فرس وروم وىند وا 

وقد ذكرنا سابقا أّن  بينيم سمطان المغة العربية واحتموا تحت لواء الخالفة العباسية،
دىا بل تحدث تقريبا عن كل بقعة وصمت إلييا الخالفة الواسطي لم يتناول بغداد لوح

ولكي يكون أمينا في نقل الوقائع فقد صور في منمنماتو مختمف األجناس لذلك  العباسية،
تظير فييا سحنا التركية وأخرى فارسية وثالثة ىندية ورابعة إفريقية وغيرىا من األجناس 

ن والحكام والجند والحراس وبعض "فمو أمعنا النظر في وجوه الذين يمثمون السالطي
ر واألتراك المغول وجعل الرجال الرأينا أّنو خصيا بمالمح الفرس والتت الغممان النسوة،

( التي تصور صورة الحاكم األتابكي 78مثل المنمنمة األولى)الشكل 1منيم دون لحى ."
األيسر وىذا  وىو حميق المحية وحول رأسو ىالة كبيرة تمتد من منكبو األيمن إلى منكبو

ىو  وقد يكون بدر الدين لؤلؤ أتابك الموصل، الحاكم الذي يمتاز بمالمح تركية  ىو "
الذي أىديت إليو تمك المخطوطة المصورة ...ويوجد عمى رأسو تاج فرائي قمنسوى تتصدره 

 2وقد وضع عمى منكبيو عباءة مزركشة بالقصب." لؤلؤة،
( إذ نرى 37فقرات من المقامة العمانية )الشكلونجد منمنمة أخرى جاءت لتوضح         

وينسدل شعره عمى  الحاكم في القسم األعمى من الصورة بمحية طويمة تتدلى عمى صدره،
وفي حين نرى ثالثة من العبيد ببشرة سوداء في  ،ويظير بمالمح ىندية واضحة كتفيو،

يضا في منمنمة أ و (،63منمنمة أخرى جاءت لتوضح فقرات من المقامة نفسيا )الشكل
وقد  .(79أخرى جاءت لتوضح المقامة نفسيا صورة لسفينة عمى متنيا ركاب والحارث)الشكل

فرق لنا الواسطي بين الركاب إذ جعميم ببشرة بيضاء وبين العمال أو البحارة وقد لون بشرتيم 

                                                           
  .25، ص 1،1996،ط لبنان دار الكنوز األدبية، يحي بن محمود الواسطي، -شيخ المصورين العرب جورج عيسى، 1
  .22فن الواسطي من خالل مقامات الحريري، ص  ، ثروت عكاشة 2
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في انية بمون بني لمداللة عمى أّنيم من اليند، كما نشاىد أيضا الوالي وحراسو بمالمح تركم
بينما تباينت  ،(68رات من المقامة الرازية)الشكلأعمى الصورة  لمنمنمة جاءت لتوضح  فق

نرى  ومالمح الوجوه والسحن في الحشد الذي كان يستمع لمواعظ أبي زيد في أسفل الصورة 
ىذا التنوع اليائل في األجناس البشرية والتباين في مالمح الوجوه في المنمنمات التي تصف 

( ويظير الطابع العربي أيضا في 50وتجمع الناس كما في المقامة البرقعيدية )الشكل حشد
ىذه المنمنمة في الرايات التي كان يحمميا الفرسان التي تدل عمى ابتياجيم برؤية ىالل 

         .شوال
المالمح العربية عن "وجوه الغممان وخصيم بسمات األتراك والروم مصورنا  أبعد وقد        

اد عما كان عميو في العصر بل ازد، الذين كثر عددىم في ىذا العصر وشاع التغزل بيم
المالىي ومجالس و ر أمثال ىؤالء الغممان في الحانات وكان من الطبيعي أن يصوّ  ،السابق

في وجوه بعض الغممان في منمنمة جاءت لتوضح فقرات من المقامة  ويتجمى ىذا  1الطرب."
مع  متحدثايث نرى أبا زيد في حانة يحتسي الخمر وأمامو األقداح ( ح76الدمشقية )الشكل

نشاىد في أسفل الصورة عمى اليسار و  الحارث ونرى وجود عازف يعزف عمى آلة الطرب،
 وىناك شاب أظيره الواسطي بمالمح أنثوية يصب الخمر في المعصرة، راقصة زنجية،

وىذا  ( وغيرىا من المنمنمات.53شكلذلك أيضا في منمنمة الوالي المحب لمغممان)ال ويظير
 .والطابع العربي ظير أيضا في العمائم المختمفة التي كان يرتدييا شخصيات

  وىذا التعبير انعكس ، التعبير عن مجتمعو في تمك الفترةلقد كان لمواسطي قدرة كبيرة عمى
تعجب في صوره لمقامات الحريري فنرى تمك التعبيرية موجودة في إيماءات الوجوه من 

ودىشة واستغراب وفرح وحزن وحركات الجسم المتمثمة في استخدام األصابع ونظرات 
أبمغ  ثونحتى أّنك تحس أّن ىذه الصور كما قال الباح العيون وحركة اليدين والرؤوس،
يصال لمفكرة من المقاما وتظير التعبيرية بوضوح في المواقف القضائية . ت نفسياتعبير وا 

العالمات واالنفعاالت واضحة عمى وجوه الشاكين  برزى الحكام فتعند شكوة األشخاص إل
                                                           

.26، ص -يحي بن محمود الواسطي–شيخ المصورين العرب  جورج عيسى،  1  
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( 80تظير أبا زيد يشكو ابنو أمام قاضي صعدة )الشكل في منمنمةوىذا نراه  .المشكوين أو
ورسمت ىذه المنمنمة لتوضح مشيدا من المقامة الصعيدية إذ يروي الحارث أّنو كان مع 

فتبصر الحفل تبصر  بادي االرتعاش، اش."بالي الري قاضي صعدة إْذ دخل عمييم شيخ
أو وحي إشارة حتى  فمم يكن إال كضوء شرارة، ثم زعم أّن لو خصما غير منقاد، نقاد،

إّن ابني  وعصمو من التغاضي، أحضر غالم كأّنو ضرغام فقال الشيخ أيد اهلل القاضي،
ّدي، ىذا كالقمم الرديء، ف الِحالف إْن يجيل أوصاف اإلنصاف ويرَضع أخال والسيف الصَّ

ذا أذكيُت أخمد، أقدمُت أحجَم، ذا أعربُت أعجم وا  ومتى شويُت رمد مع أني كفمتو مذ  وا 
، ..." إلى أن شّب، دبَّ زيد وعالمات الغضب  ويظير أبف  1وكنُت لو ألطَف من رّبى وربَّ

بادية عمى وجيو وىو يجر الغالم إلى القاضي،والوالي مندىش ويموم االبن عمى عدم طاعة 
عالمات االندىاش في وجو  ونالحظ ولده باستخدام كفيو في الحديث وىما مبسوطتان،

ر، أما الجمع الحاضر فانفعاالتيم متباينة بين االستغراب والدىشة واالستماع واإلنكا االبن،
عاالت المختمفة فاستطاع الواسطي أن ينقل لنا في ىذه المنمنمة الجو لمنفسي حيث االنف

 .بادية عمى الوجوه
جاءت لتوضح فقرات من المقامة التبريزية  نمنمةمتمك االنفعاالت في  لنا نقلو          

المواتي  التعبيرية في النساء وظيرت  (،56 حينما شكا أبو زيد زوجتو لقاضي تبريز )الشكل
يمطمن خدودىّن ويمزقن ثيابين وىن يصرخن في منمنمة جاءت لتوضح عبارات من 

( التي جاءت لتوضح 48في منمنمة ندوة في البستان )الشكل. و (69المقامة الساوية )الشكل
ويظير بوضح اندىاش األصدقاء عندما التعبير عن الجو النفسي  عكست ،المقامة القطعية

 .زيد وم عمييم أبسمّ 
جميع  (71في المنمنمة جاءت لتوضح فقرات من المقامة البكرية )الشكلوانعكست      

 ،وجمع بين أكثر من مشيد ،مسحة عربية في الوجوه منخصائص المدرسة العربية 

                                                           
 .303القاسم الحريري، مقامات الحريري، ص  أبو 1
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األصابع حركة فنرى التعبيرية في  ،لتي جعمت المنمنمة نابضة بالحياةوحركية األشخاص ا
يتحدث مع  في الرجل الذي وتظير ىذه التعبيرية  ،صياتمعظم الشخ عند المنفعمةوالوجوه 

يتكمم وأصابعو التي تكاد  إضافة إلى وجو السروجي الذي يكاد ،امرأة في أحد الحوانيت
و التصويري األيادي واألصابع في التعبير عن مختمف فقد سخر الواسطي في فنّ تنطق، 

فاسترخاء  وضاع،أفيختمف المعنى حسب ما تكون عميو من  االنفعاالت لدى شخصياتو "
وضم الكفين أو إخفاؤىما يوحي  ،نجادومد الراحتين يشير إلى االست عبر عن المذلة،ياليدين 

حسب ما يقتضيو المقام كما في حال المصمين أو المنصتين إلى  باالحترام أو الخشية،
وضع اليدين عمى الرأس كناية عن و  ،رووضع اليد عمى الذقن داللة عمى التفكي الوعظ،

ومده دليل عمى النصح أو يحمل  عمى االستغراب، زن،...ووضع اإلصبع عمى الفم دليلالح
عمى اإلنسان  وولم تقتصر ىذه التعبيرية في منمنمات 1مد األصبعين معنى الموم والتأنيب."

 فقط بل جعل الحيوان أيضا يشارك فييا.
يقسم صورتو إلى  وعادة ما ،منمة واحدةبين أكثر من مشيد في من جمع الواسطي   

لكّن ىذين المشيدين يكونان متناقضين اجتماعيا بسبب صراعات ذلك  ،جزأين أو مشيدين
االجتماعية التي كانت سائدة فيو ،أو ألّن ازدواجية الموقف استدعت ذلك  ةالعصر والحال

( إذ نرى 68ن المقامة الرازية )الشكلكما في المنمنمة التي جاءت لتوضح فقرات م
الواسطي قد قسميا إلى جزأين فوضع في الجزء األول  الوالي في مقصورتو متربعا عمى 

 ظبينما وضع في الجزء الثاني أبا زيد وىو يع ،رشو ويحيط بو حراس حاممين السالحع
تمك الفترة من  وىنا يظير لنا الواقع االجتماعي الذي كان سائد في .الناس ويياجم الوالي

كما نجد ىذا التقسيم  تسمط الوالي وترفو وبين عناء الرعية وفقرىم وغمبتيم عمى أمرىم.
أيضا في منمنمة ساعة الوالدة التي جاءت لتوضح مشاىد من المقامة العمانية 

في القسم العموي الزوج بمالمح ىندية واضحة وتبدو عمى وجيو  وضع( إذ 39)الشكل
مشاعر القمق والتوتر والخوف عمى زوجتو التي تمد ويظير ذلك من خالل  إمساكو لحيتو  

                                                           

.28-27يحي بن محمود الواسطي ، ص ص –جورج عيسى، شيخ المصورين العرب   1  
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في المستوى الثاني امرأة بدينة وىي  وضعبينما  ،بيده اليمنى ومن خالل تعابير وجيو
 د أسندت بإحدى ذراعييا إلى كتف جارية،زوجتو شبو عارية ويظير عمييا عسر الوالدة وق

( 71وىنا الموفق استدعى تقسيم المنمنمة ،كما استدعاه في منمنمة قرية بغداد )الشكل
حينما رسم في القسم العموي من الصورة تفاصيل المدينة بطبيعتيا العمرانية وحوانيتيا 

لسفمي عن ىدوء تام في القسم ا وعّبر ،وجوامعيا وحركة سكانيا وتجارتيم من بيع وشراء
في القسم األعمى فنرى أبا زيد والحارث يستفسران عن  تكان تيالضوضاء ال تمكمن 

 بعض األمور من الغالم الواقف أماميما.   
 ،فقد استعان بمختمف أنواعيا حتى الكتابية  لعبت الزخرفة دورا ميما في منمنمات الواسطي

     لعمارات وقد ذكر ذلك عفيف بينسي بقولو:منيا، فنراىا عمى المالبس واألدوات وجدران ا
"قد برع الواسطي في رسم الزخارف اليندسية مندمجة أو مشتركة مع الزخارف النباتية 

والزخارف الكتابية فقد شممت الكتابة الكوفية المبسطة والمورقة والمزىرة والمحفورة  .والحيوانية
سمح لمزخرفة من أن تسيطر عمى عممو إال أّنو لم ي 1عمى أرضية من الزخارف النباتية."

فيا في عممو الفني من فقد عرف كيف يوظّ  وجميع رسوماتو كما كان سائدا في ذلك العصر،
ما كانت كعنصر متمم فيي لم تكن عنصرا فنيا قائما بذاتو إنّ  ،دون أن تستغل لوحاتو بالكامل

"استعان و حيح أنّ فص ،غراق فييااإلؤدي غرضا معينا في الصورة دون تلعممو الفني و 
بالزخرفة كطبيعة رديفة لفنون عصره إال أّنو لم يسمح ليا أن تنال من عممو الفني كجيد 

فاإلطار الزخرفي البسيط الذي  فكل زخرفة رسميا أدت عمال ودورا في صورتو" 2تعبيري."
بضيق ( يوحي 68يحيط بالجميور القابع في أسفل الموحة الثانية من المقامة الرازية )الشكل

 المساحة التي يشغل الجمع المتراص نصفيا ليحتل النصف اآلخر ثالثة من جند السمطان،

                                                           

.55ص  جماليات الفن العربي، عفيف البينسي،  1  
.127بمندر حيدر، زمن لكل األزمنة، ص   2  



طيساوالقيم التشكيمية لمنمنمات الو  الخصائص الفنية والداللية           الفصل الرابع :  
 

 
200 

في حين تأتي الزخرفة ىنا في خمفية  ،ري إطاأبينما الوالي القابع في أعمى الصورة ال يحده 
 1الصورة لتؤدي دالالتيا أيضا،وتكمل مع وقفة الحراس طابع الجو الذي يحيط بالوالي."

كانت زخرفة العمارة بأبوابيا ونوافذىا وواجيتيا تدل عمى ثراء صاحبيا كما نجده و         
واجية القصر مزخرفة  حيث تبدو( 63واضح في المنمنمة الثانية من المقامة العمانية )الشكل

ن عمى باب ىذا القصر وبمالبس يونرى الحارث وأبا زيد واقف األبواب والعقود،و الجدران 
في حين العبيد الثالثة يرتدون مالبس تكاد تغطي ، لوان مع لون الواجيةمزخرفة ومتناسبة األ

أجساميم وخالية تماما من الزخرفة، وىنا بين لنا الواسطي ثراء صاحب القصر وأبا زيد 
رقش في فالزخرفة الكثيرة التي نراىا ، وفقر العبيد ليبين لنا الفوارق االجتماعية ،الحارثو 

المالبس وسائر األثاث من ستائر وطنافس وكراسي وعروش وأواني توحي بطابع الثراء 
األغنياء وبالطات الحكام  في قصور وىذا جمي لألعين، ترف والبذخوالغنى وكل أجواء ال

فجميع عروش الوالة والقضاة كانت مغرقة في الزخرفة كما نراه في  الوالة، ومجالس
ن الذي أما عدميا فيوحي بالفقر والبؤس والحرما (،58الشكل( و)57و)الشكل (53)الشكل

في مالبس  يظيرمالبس شبو خالية من الزخرفة كما  يرتدونف ،كان يعاني منو عامة الناس
(إذ يروي الحارث 48أبي زيد في منمنمة جاءت لتوضح مشيدا من المقامة القطعية )الشكل

اشر جماعة من ناسيا طباعيم أجمل من أّنو كان في مدينة القطيعة إحدى ضواحي بغداد فع
جم وبينما ىم يمرحون ويفرحون إذ ى الزىر وكالميم أرق من النسيم فعزموا يوما عمى النزىة،

ر لنا الواسطي أبا زيد بمباس خال من الزخرفة ماعدا فصوّ  ،عمييم رجل زري الخمقة والممبس
كما نراه ىو وابنو  عمى عضديو وىنا ليبين لنا فقره، وضعان اذمالشريطين المزخرفين ال

بمالبس رثة وخالية من الزخرفة في منمنمة جاءت لتوضح عبارات من المقامة المكية 
ألقضي حاجة اإلسالم  "نيضت من بغداد مدينة السالم، الحارث: إذ قال (81)الشكل

إذ ىجم عمينا شيخ  وقصدت إلى مكة والبيت  الحرام ...وبينما أنا في جماعة نطوف،
وحاور محاورة األصدقاء...فسألناه ما  فسمم الشيخ تسميم األدباء، متسعسع يتموه فتى مترعرع،
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،ثم التفتنا  فأنشد شعرا يبسط فيو ظروف حياتو، وما لقي من نكد الدىر ومقاساتو حاجتك؟
يخ وىو أبو زيد في الصورة الش شاىدفن 1التسول ."و في معناه الحاجة  فأنشدنا شعرا، إلى فتاه،

كما يرتدي ابنو  يرتدي لباسا أزرق باىت المون وعمى كفو وشاح ولباسو خال من الزخرفة،
 ويبدو الفقر واضحا عمى لباسييما. لباسا أحمر موشح بالمون األسود،

وتبدو عمى أبي زيد حالة الفقر من خالل لباسو في منمنمة جاءت لتوضح مشيدا         
أّنو في إحدى األيام دخل مدينة مرو وكان فيروي الحارث  (82)الشكلمن المقامة المروية 

ذا بأبي زيد يدخل في مالبس ممزقة، فنرى في  ويحييو تحية المحتاج، يوما عند القاضي وا 
ىذه المنمنمة الفرق الشاسع بين لباس أبي زيد الذي جاء بسيطا خاليا من الزخرفة ولباس 

رق  لم يكن في المالبس فقط بل حتى في المباني الف اوىذ الحارث الذي نراه مزخرفا،
 المعمارية فنرى الزخرفة قميمة في األماكن الشعبية كالخانات والمدارس وبيوت بعض الفقراء،
كما وظف الزخرفة عمى المكان إلضفاء عميو الجالل والروعة لقداستو كما ىو الحال في 

مثل ما نراه في مسجد المقامة المغربية  زخرفة المساجد ومحاربيا ومنابرىا وعقودىا ومآذنيا،
( 52ومسجد المقامة البرقعيدية )الشكل ،(51ومسجد المقامة السمرقندية )الشكل (،60)الشكل

نجد الزخرفة الكتابية عمى واجيات و  والروعة. فزخرفة ىذه المساجد كانت غاية في الدقة
عمى بعض الرايات ( ونجدىا 71بعض المساجد كواجية مسجد المقامة البكرية )الشكل

 ( من المقامة البرقعيدية. 50واألعالم كما في منمنمة االحتفال بيوم العيد )الشكل
استعان الواسطي بالنباتات من أشجار وأزىار وأوراق وجعل منيا عنصرا زخرفيا لعب و       

حيث أّنو مأل الفراغ في الصورة وأكسب عناصرىا توازنا واتساقا كما  دوره في منمنماتو،
تعكسو صورة الشجرتين المحورتين في منمنمة جاءت لتوضح فقرات من المقامة القيرية 

"ومّما يعطي الموحة وحدة األشكال اليندسية كالمربع والمستطيل  (،83)الشكل
لتكمل  (التي تمثل جمسة طرب تغطي الشجرة المحورية الزاوية العميا من الصورة،47)الشكل

ا تحدد النباتات المحورة الجانب األيسر من اإلطار والنصف تحيد الشكل الرباعي لموحة بينم
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وىذا التحوير  1لتتعانق مع زخرفة لباس األشخاص في ىذه الزاوية." اليساري من األسفل،
جميع أرضيات المنمنمات فكان يرمز لمطبيعة بحشائش قميمة أو نباتات بشكل  أيضا خّص 

رمز لمبستان بأشجار  فقد( 75مزخرف كما ىو الحال في منمنم ندوة في البستان )الشكل
وضع الجارية واإلبل عمى شريط  تمّ ( 26وفي منمنمة قطيع اإلبل )الشكل قميمة تؤطر النظر،

في حين نرى رسمو لمنخل كان  ترعى فييا الحيوانات، ضيق  من الحشائش المحورة التي
واقعيا جدا من غير تحوير وزيف  في المنمنمة التي جاءت لتوضح لحظة الدفن من المقامة 

ر عن التحوير في شيء آخر في "منظر النساء وىّن في ( لكّنو عبّ 69الساوية )الشكل
الحمر وتحمل نظراتين  ويمبسن الثياب المناحة عمى الميت يكشف بعضين عن أذرعين،
وتكشف لنا ىذه المنمنمة تمك المفارقة  2معنى الشيوة إلى من يتطمعن إلى من الرجال "

 العجيبة في حياة اإلنسان .
 ،ز في صوره بين كما ميّ  شممت صور الواسطي جميع الفئات العمرية من شباب وشيخوخة

األمير والفقير وعرض لكل حالة وكذلك الطبقات االجتماعية ،فيو اىتم برسم  المرأة والرجل،
يماءاتيا، يا الوافر في ظفالمرأة نالت ح تفاصيل وجييا وحالتيا النفسية وكذا حركاتيا وا 

رىا راعية لإلبل رىا جارية وصوّ فصوّ  دورىا العظيم في الحياة،و  قيمتيالمعرفتو  انظر ، صوره
ة ( ومرّ 56لمقاضي )الشكلة تشكو زوجو ومرّ  ،(71ة تبيع العصيدة )الشكلومرّ  ،(26)الشكل

ة تستمع إلى الوعظ ( ومرّ 71ة تنسج الثياب )الشكل( ومرّ 66تمطم خدييا وتمزق ثيابيا )الشكل
الجسدية   المرأةإبراز مفاتن وقد اىتم في كثير من منمنماتو ب ،(76مع الرجال )الشكل

رىا بأشكال أعطاىا حرية كبيرة وأكثر اختالطا بالرجل كما كان شائعا في عصره، فقد صوّ و 
مكانتيا االجتماعية،  لكن مالبسيا كانت في الغالب و وأوضاع متعددة وألبسيا مالبس تتفق 

وظيرت النساء بنقاب  ا زخرفتيا فكانت بحسب مكانتيا االجتماعية،فضفاضة واسعة أمّ 
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( 84شفاف يغطي وجوىين في كثير من المنمنمات كما في منمنمة المقامة البغدادية )الشكل
 ( .67المقامة الرازية )الشكل ومنمنمة

  ة منمنمات نراه في عدّ  وىذا مابتصوير الحيوانات من خيل وجمال وغيرىا  ولع الواسطي
 كما اىتم بتصوير الجموع البشرية، (،74( و)الشكل72( و)الشكل70و)الشكل (50)الشكل

( 66)الشكل و (61ية بيا وقد رأينا ىذا في المبحث السابق )الشكلفجاءت رسومو غنّ 
 (.67و)الشكل

 فقد كان  الواسطي إلى رسم رجرجة المياه وأمواج البحر عمى شكل اجتماع لمديدان، الم
يرسميا عمى شكل مجموعة ديدان تتحرك بشكل منتظم ومتناسق في الوقت نفسو مجسدا 

وىذا ما يظير في منمنمة ندوة في البستان من المقامة القطيعية حيث  بذلك إيقاعا فنيا رائعا.
"تجمع الديدان"  تحويرا في رسم النبات والماء المتدفق في الساقية الذي اختار لو شكلَ  نرى

ر مشيدا من المقامة الفراتية جاءت لتصوّ  أخرىمنمنمة ورسمو أيضا في  ،(48)الشكل
ر ر البحر عمى شكل حوض ماء أحاطو بسياج من نبات محوّ ( حيث صوّ 85)الشكل

و الصاخب إلى رجرجة باىتة ىادئة تحولت إلى وحّول موجّ ون وبخطوط مزخرفة بنفسجي المّ 
ونرى في مياىو الثابتة سمكات ذىبية سمينة  ون األزرق،وأعطاه المّ  زخارف تجمع الديدان،

حركات المجاديف  ، وتظير ىذه األخيرة في رىا بصورة واقعيةتسير في تتابع منتظم وقد صوّ 
جمع المصور " فقد الستغراب في وجوه الركاب،وعالمات  ا لبحراتوقفت عند نياية ىذا  التي

الواقع و  فأبدع وجمع بين الرمز ،ص وبين الطبيعة المحورة إلى زخرفبين الواقعية في الشخو 
وكذلك المنمنمة التي جاءت  1القرن العشرين المتحررين." جرأة يحسده عمييا مصورو في

عمى ، ابتةأمواج المياه ىادئة ثحيث رسمت  (79لتوضح مشيدا من المقامة العمانية)الشكل
ونرى مياه البحر ضيقة الرقعة ، تسبح فييا ثالث سمكات مطمئنة ،شكل تجمع ديدان أيضا

ح و تكاد تكون أشبو ببركة ماء ال ببحر ،كما ىو الحال في المنمنمة السابقة تظير بوض
ا آخر من نفس السحن اليندية عمى بحارة السفينة.أما في المنمنمة الثانية التي تصور مشيد
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بداع الواسطي،46المقامة )الشكل فنرى فييا تحويرا تاما لمطبيعة ما  ( فيظير فييا خيال وا 
فأبدع في رسم وتحوير شجرتين ال حقيقة  ان السفينة الذي نراه في الجية الخمفية ليا،عدا ربّ 

أخضر ببغاء  نشاىدكما  تحط عمييما، اوطيور  ونرى قردة تتسمق فييما، ليما في الواقع،
 رسم طائر بوجو إنسان،فا عمى األرض أمّ  المون وبمنقار أحمر عمى جذع الشجرة اليسرى،

وبجانب ىذا الطير حيوانا أشبو بأبي  وجسم طائر أزرق وجناح أحمر وذيل سمكة أخضر،
 ودنا عميالبحر كما عوّ  لو جناحان، وفي أسفل الصورة رسماليول بجسد أسد ووجو إنسان و 

 وأمواجو عمى شكل تجمع الديدان تسبح فييا أربع أسماك.و بركة ماء كأنّ 
 ،وقد كان عددىا محدودا  رسم الياالت المذىبة عمى رؤوس بعض الشخصيات والحيوانات

إذ لم تتجاوز االثنتي عشرة ،ولم تكن تحمل في معنى رسميا صفة القداسة أو و في منمنمات
ّنما "معنى أعداء اإلسالم كما كانت شائعة في التصاوير الم كانت بغرض الداللة  سيحية وا 

حول  رؤوس الخمفاء و الوالة والقضاة كما في المنمنمة األولى حول رأس  افنراى  1ز".والتميي
ونراىا في المنمنمة الثانية حول رأس الخميفة  ،(78الخميفة االتابك بدر الدين لؤلؤ)الشكل

تي جاءت توضح مشيدا من ( ونراىا حول رأس الواعظ في المنمنمة ال76العربي )الشكل
ونراىا في المنمنمة الثانية من المقامة ذاتيا حول رأس الخميفة  (27المقامة الرازية )الشكل

وقد وضعت  وحول رأسي حارسين من حراسو في أسفل المنمنمة دون أن يظير لنا وجوىيما،
الممك نراىا حول رأسي كما اليالة ىنا إلبراز رجال السمطة عن عامة الحشد المتجمع 

وال  يما أصحاب القصر والسمطة،( ليبين لنا أيضا أنّ 37وزوجتو من المقامة العمانية )الشكل
زيد  ووطبعا الحارث وأب ،يم الخدمنرىا عمى بقية روس األشخاص اآلخرين لمداللة عمى أنّ 

كانا ضيفين فقط ونراىا حول رؤوس بعض األشخاص كالمنمنمة التي جاءت لتوضح المقامة 
حول رأس الحارث ليبرز لنا أّنو الناقد لما يفعمو أبو زيد  وضعت( إذ 86)الشكل الصنعائية

ظياره لما يبطن  فبعدما  أن كان من واعظي صنعاء أصبح ىو وتمميذه من شاربي النبيذ  وا 
في كيف ميجور، ونراىا أيضا حول رأس الحارث في المنمنمة التي جاءت لتوضح مشيدا 
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ية حيث كان الحارث مجتمعا في أحد ديار كتب مدينة حموان مع أدبائيا من المقامة الحموان
 ىتماممووعممائيا، وميزه عنيم بيالة مستديرة و بحممو الكتاب من بين الحضور ليدّل عمى ا

حول رأس التاجر المضيف في المنمنمة التي جاءت لتوضح وضعت و  عمم والعمماء،بال
 ضيوف عنده. ينأّنو ىو صاحب الدار واآلخر  عمى ليعّرفنا( 87المقامة السنجارية )الشكل

 فُوضعت(  84ا في المنمنمة التي جاءت لتوضح مشيدا من المقامة البغدادية )الشكلوأمّ 
حول رؤوس عدد من األشخاص دون اآلخرين ليبرز لنا أّن ليس كل من في الصورة من 

 الشعراء.
في طياتيا التعبيرية القوية التي جعمتيا تفوق  حممتالواسطي بالحياة و نبضت صّور       

 والتي تجسدتباإلضافة إلى الواقعية الكبيرة التي كانت تحمميا  المقامات نفسيا في التعبير،
 ،واالستعانة بقسمات الوجو وأصابع اليد في التعبير في رسمو لمحيوانات وأنواع العمارات،

وىذه  والتحوير عن الطبيعة، ،بس والعماماتوفي المال في الوجوهالظاىرة والمسحة العربية 
جعمتو يحتل  التيوليست ىذه الخصائص  المميزات جعمتو يحتل صدارة المصورين العرب،

قيم تشكيمية جمالية سنتطرق إلييا في المبحث من منمنماتو بل أيضا ما حممتو تمك الصدارة 
 الموالي .
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 العناصر التشكيمية و الجمالية بمخطوطة الواسطي : -2
رىا الواسطي رائعة من روائع  مخطوطات تعتبر مخطوطة مقامات الحريري التي صوّ 

فييا  يا تحتوي عمى موضوعات عديدة ومتنوعة،مدرسة بغداد في التصوير اإلسالمي، ألنّ 
     يا تعتبر خير شاىد عمى حقبة ميمة في التاريخ اإلسالمي، فالواسطيكما أنّ  قوة وحياة،

أو يتقبل  فبدال من أن يرضخ لمقوالب التقميدية، " يتميز بأسموب لو طابعو الشخصي،
النماذج التي يعرضيا الفن اإلغريقي أو البيزنطي أو المسيحي أو الفن الساساني و األشكال 

 ،ىده من الحياة اليومية المألوفة في العصر العباسينراه قد استوحى مشا نقال حرفيا،
مستخمصا من مؤلف الحريري الممتع لوحات غنية بموضوعاتيا وعناصرىا، فجاءت صورة 

 1حقة عن الحياة وليست مجرد صور تزخرف المخطوطة."
في بالتعبيرية المطمقة في الوجوه واالنفعاالت واستخدام الحركات و تميزت منمنمات 

يم غير واقعية، وأيضا الحيوانات كانت سبَ فأشخاصو يفيضون حيوية وحياة رغم أن نِ لتعبير، ا
 زد عمى ذلك رسومات العمائر وخمفياتيا، ،أقرب إلى الواقع في رسوميا  كالجمال والخيول

"وما يميز  ،فبدت أقرب إلى الزخرفة بعكس األزىار التي جاءت محورة عن الطبيعة،
حتى  سموب السردي والشخصي  المتميز بالذكاء وروح الدعابة،الواسطي في تصاويره ىذا األ

جمع نراه قد و  2متمتع بحاسة نقد حادة." ة الروح،مبدعو عمى حظ كبير من خفّ  ال ندرك أنّ 
في صوره بين العناصر التشكيمية المختمفة التي تشتمل عمى الخطوط واألشكال واأللوان 

وأول عنصر من ىذه  الخام ألي عمل فني،فيذه العناصر تعتبر ىي المادة  والظالل،
 ون .العناصر التشكيمية العضوية ىو المّ 

 :المـّــــــــــــون 2-1
يكشف عن أشياء كثيرة  ون ىو الشيء الوحيد الذي يعطي لموحة بروزا وجماال خاصا،المّ      

التي ال يريد المصور  بعض العناصر   كما أنو يستعمل أيضا في إخفاء، ويوضحيا
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وىذا نتج من خالل تفتيح  بعيد والعكس، ما ىو قريب إظيارىا، وأحيانا كثيرة ترى من خاللو 
ون األساسية ىي وظيفة جمالية، وعن طريق حسن توظيفو في ووظيفة المّ  ،المون وتغميقو

 الصورة تتحقق وظيفتو كقيمة ذات مضمون جمالي وتعبيري وليس كمجرد عنصر وحيد في
ر عنو بريشتو فقد رنا وعبّ وىذا ما فيمو مصو   الفراغ العام بال وظيفة في ىيكل الصورة العام،

ون وظيفة مزدوجة واحدة جمالية واألخرى تعبيرية، فمثال عند استعمالو لمّ  نو لمّ أعطى 
"كذلك  ،يارة والنقاءرمزيا ىو الطّ  ىفاألبيض يوحي معن األبيض لرداء يرتديو شخص،

قيمة جمالية الحتياج المنطقة التي يقع فييا إلى مساحة بيضاء تخدم الشكل يتضمن معنى و 
وىكذا تظير عبقرية الواسطي في  1العام لموحة من حيث البناء والتوازن والحبكة التصويرية."

 ون ميمتين ميمة العنصر التشكيمي والعنصر الجمالي . و حّمل المّ أنّ 
وفي معظميا كانت  ىادئة ولكن يخيل  في منمنماتو ألوانا كثيرة، لم يستخدم الواسطي

األلوان الموظفة في صوره ، ومن اإلينا أّن لوحتو زاخرة باأللوان وىذا من خالل تالعبو بي
فمثال "عندما يستخدم  .واألزرق البنفسجي واألرجواني الداكن واألخضر الزيتوني، األصفر

وأشد حّدة، في  اسط مساحة معتمة يبدو األصفر متألقون األصفر عمى سبيل المثال و المّ 
وىكذا  2ون األصفر ويميل إلى المون الرمادي إذا ما أحاطو بالمون األبيض ..."حين يخبو المّ 
وىو مستقل  هة في المغة التشكيمة عندون الواحد لم يكن كقيمة فنية وفكرية وحيّ يظير أن المّ 

من خالل عالقتو باأللوان المحيطة بو والتي تأثر فيو  بل أكسبو تمك القيمة عن باقي األلوان،
 .ويتأثر بيا
وتظير  ،صور ىذا المصورأىم المميزات الخادعة في  يعد التالعب باأللوان من 

ون التموين فقط بل كانت لو غاية من المّ تو ولم تكن غاي التالعب. عبقريتو في حسن ىذا
وبتغيير األلوان من فاتح  الثالث بوىم المشاىد،أعظم من ذلك وىذا من خالل تصوير البعد 
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أكثر في  عمى ذلكسنتعرف و  الصغير،و الكبير  بينواختالف نسب األحجام  إلى غامق،
 العنصر التشكيمي الموالي  . 

 :المنـــــــــــــــــظــــــــــــــور 2-2
كانت معظم أعمال مصوري مدرسة بغداد مسطحة عمى بعدين فقط ىما الطول      

 معظم الباحثين يقولون أنّ  مّما جعل ،العرض حسب قول المستشرقين، وال أثر فييا لمعمقو 
رغم أّن الدراسات الحديثة في مجال فن  المنمنمات اإلسالمية خالية من قواعد المنظور،

فن التصوير من  يم فيموا أخيرا أن "التصوير أصبحت تدعو إلى رسم الصور مسطحة ألنّ 
توزيع األصباغ  واأللوان السائمة عمى سطح مستٍو من أجل إيجاد حيث األداء ىو فن 

الذي ذكرناه في  تعريف لبرنارد مايزالوىذا  1 اإلحساس بالمسافة والحركة والمممس".
قن فنانو التصوير والنقاد في ىذا العصر الحالي أّن "سطح الصورة واجب فقد تيّ  المدخل،
صارخ بيذا السطح حيث يخرجان بو من طبيعة فن  العمق انتياك وأّن التجسيد أو االحترام،

والموحة  2التصوير إلى طبيعة أخرى كانت نحتا أو عمارة ولكّنيا شيء آخر غير التصوير."
التصويرية ىي سطح مستوي لو حدان فقط طول وعرض وتظل كذلك ما لم تضع عمييا يد 

ون حيث أّن المّ  البعدين، وذالفنان بقعة لونية فبمجرد ذلك تنتفي عنيا صفة السطح  المستوي 
عن طريق بروزه  -شاء الفنان  ذلك أو أبى  -الذي يضعو الفنان ىو الذي يعبر عن العمق 

إلى األمام أو تراجعو إلى الخمف تبعا لبرودتو وسخونتو، ولقد تمثل ىذا المفيوم الحديث لمفن 
فال بّد أن تممك صالبة  الصورة ميما كانت معبرة عن المسافات واألبعاد والفراغات في أّن "

السطح ذي البعدين، وأّن ما يرسم عمييا من مسطحات فال بّد ليذه المسطحات أن تممك 
ن عمد الفنان حينا إلى تالشي خطوطو، صالبة الكتل، فيم فإّن ىذا التالشي يجب أن يُ  وا 
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بعد عمى أّنو غاية فنية في حد ذاتيا ويقصدىا الفنان وليست مجرد وسيمة ساذجة لخمق ال
  1الثالث."

منذ قرون مضت واحترموا سطح  إلى ىذه القضية  فطن مصورو الفن اإلسالمي لقد
الفنانين المسممين  الصورة ولم ينتيكوا حرمتو، لذا فالزعم الذي يزعمو اآلخرون الذين يرون أنّ 

  ،ال عالقة ليم بالمنظور زعم باطل وخاطئ، فالواسطي تنبو ليذا األمر المتعارف عميو حديثا
ون من ر البعد الثالث بتغير درجة المّ وصوّ  ستعمل األلوان واإلضاءة ليعبر عن العمق،وا

لم يتصد كفنان إسالمي لممنظور بمعناه الحسي الكالسيكي   فيو ،الفاتح إلى الغامق
وذلك  المتعارف عميو بين مصوري الغرب عمى أّنو ذلك التضاؤل النسبي الموحي بالعمق،

لقد عرف المنظور كما عرفو  حّدة األلوان لإليحاء بالمسافات واألبعاد، اليدوء التدريجي في
الفنان المسمم بشكل عام من خالل مفيومو ورؤيتو الخاصة لذا يمكننا الحديث بأمان عن 

فالمصورون المسممون ومن  ،وجود البعد الثالث في الفن اإلسالمي كما قال عفيف البينسي
ر الرائي بوجود األبعاد الثالثة دون االرتباط بقواعد المنظور بينيم الواسطي اتبعوا طريقة تشع

"يشترك المسقط األفقي والواجية والمنظر الجانبي لمصورة نفسيا وتمثل األشكال فييا  إذ أّنو
بالطريقة التي تشعر الرائي بوجود األبعاد الثالثة فيتحقق التعبير الفني في تكوينات 

ال من التأثر بأشكال التكوينات المرئية في  ،لمجردةالمسطحات بألوانيا وخطوطيا شبو ا
 وكأن الفنان المسمم قد تنبأ مبكرا بنظرية ديكارت القائمة " 2الطبيعة عن طريق المنظور."

  3عمى أن كل نقطة تصمح كمركز لممالحظة ."
وىذا يثبت  ،ربيرات بسيطة عن بعض قواعد المنظو تعو نا نجد في منمنماتغير أنّ  
، "أّن الواسطي لو أدرك عمم المنظور والتشريح لكان أول من استفاد منو الباحثين:قول أحد 

وىناك عّدة صور لو فييا محاولة أكيدة لمتأكيد عمى التجسيم في األشكال لكّنو لم يكن 
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يم بيذا العمم رغم مستوعبا األبعاد الحقيقية ليذا العمم من جية، ولعدم اىتمام المعماريين أنفس
عند  فخالصة العالم الفني ،م كل ما قيل حول المنظور وقواعدهورغ 1."بو تعمق عمميم

 ،واألشياء لديو عمى مسافة واحدة كما قال جورج عيسى الواسطي ىي أن ترسم األشخاص
(، حيث صِور 60فمثال في المنمنمة التي جاءت لتوضح فقرات من المقامة المغربية )الشكل

البعيد، و سمو وكأنو ينظر لمقريب ر  أمام المسجد، أبو زيد وىو يستعطف جماعة من الناس
حتى أّنو رسم القبة وىي مجسدة بأدق  لمداخل والخارج ىو والجماعة عمى مستو واحد،

وىنا تنازل عن  وجاء حجم  الشخوص يكاد يطاول ارتفاع المبنى، تفاصيميا وزخرفتيا،
ع إظيار العناصر الزخرفية المنظور والمقاييس الحقيقية لمرسم ألّنو أراد إظيار الشخوص م

ونرى أيضا إغفالو لقواعد المنظور في المنمنمة  .الخارجره من الداخل و لممسجد الذي صوّ 
في ىذه المنمنمة جمع  نراه( حيث 59التي جاءت لتوضح فقرات من المقامة البصرية )الشكل

صور المئذنة  حتى أّنو رسم بين عناصر العمارة الداخمية والخارجية لمجامع في ذات الوقت،
عن قرب، ونرى شرفات  وكأننا نشاىدىا برز زخارفيا الخارجية بوضوح،أو  من الخارج،

انتقل إلى الداخل فصّور لنا عقود  بعدىا السطح ومن تحتيا شريط عريض من الزخارف،
رسم المسجد من الداخل والخارج عمى مستو قد ينا ف وأعمدتو ومحرابو. المسجد ومشكواتو،

ىذا التنازل عن المنظور في منمنمات أخرى كثيرة ، كما نجد في منمنمات ويظير  واحد،
آخر يعطي األىمية لبعض عناصر الصورة دون سواىا "وذلك بوضعيا  امعنوي اأخرى منظور 

يقاعا، يجعميا أول  في أماكن الصدارة أو بتأكيدىا بمؤكدات خاصة حجما ولونا ودرجة وا 
عاقب األىميات المعنوية لوفق تعاقب انعكاسيا عمى وبذلك تت شيء تقع عميو عين المشاىد،

  2شبكة العين."
حيث تظير فيو  منظور آخر يصطمح عميو "بالمنظور العكسي". هظير عندكما   

األشياء البعيدة أكبر من القريبة كما نجده في المنمنمة التي جاءت توضح فقرات من المقامة 
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 يكال من الحارث وأب تم تصويروقد  يعمم الصبيان،أبا زيد  إذ أّننا نشاىد( 88الحمبية )الشكل
زيد وفق أسموب المنظور المعكوس فنراىما وىما الشخصين البعيدين الجالسين  فوق األريكة 

نجد ىذا المنظور في المنمنمة و  يبدوان أكبر حجما من التالميذ الجالسين في مقدمة الصورة،
أحجام الفرسان في  تظيرإذ  (89)الشكل التي جاءت لتوضح عبارات من المقامة الساوية

 الخمفية أكبر حجما من الشخص الذي في المقدمة .  
   ط:ــــــــــــــــالخ 2-3

لصفتو التي تتيح لو التعبير عن الحركة        انظر  يعتبر من أىم العناصر التشكيمية
التي تتشكل أساسا من الخطوط الدائرية  فيو يمعب دورا ميما في العناصر الزخرفية والكتمة،

نقطة  وىو حسب رأي الكثيرين عالقة الزمان بالمكان، أو المربعة أو المستقيمة أو المنحنية،
والستائر  ا المستقيم والمنحني فنراىم في " المشربياتأمّ  تحركت بين موقعين في الفراغ،

ا ي فروع وأوراق األشجار،وأمّ ا الراقص فنراه فوأمّ  المرسومة بمنمنمات ىذه المخطوطة،
ومن أمثمة  1وأخيرا الجامد الذي  يظير في الثياب." االنسيابي فنراه في صورة رىط اإلبل،

الخط الراقص ما نراه في المنمنمة التي جاءت لتوضح عبارات من المقامة الدمياطية 
في  حظونالكما  ( فنرى أغصان الشجرتين المحورتين تتراقص في تناغم جميل،73)الشكل

(، إذ نرى أّن ىناك شجرة 81رات من المقامة المكية )الشكلاالمنمنمة التي جاءت لتوضح عب
 نة بألوان زاىية متراقصة األغصان،كبيرة محورة أخذت تقريبا نصف مساحة المنمنمة مموّ 

أيضا في منمنمة جاءت لتوضح عبارات من المقامة القيرية  متراقصالويظير الخط 
ر الواسطي شجرتين متماثمتين مختمفة المحتوى تتراقص أغصانيا في وّ ( أين ص83)الشكل
ا الخط المنحنى فنراه في الستائر المرسومة في المنمنمة التي جاءت لتوضح أمّ  اليواء.

(،والمنمنمة التي جاءت لتوضح عبارات من المقامة 64عبارات من المقامة الكوفية )الشكل
ناءات انح نشاىدالمكان واضحة من الداخل فزخرفة  حيث تظير (90المراغية )الشكل

 الموشى جوانبيا كما نراىا أيضا في ستائره. المشغولة وعقوده الخطوط في مشرفيتو الخشبية
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 ،(54)الشكل لمنمنمة التي جاءت لتوضح المقامة الصوريةا الخط المستقيم في السطح ونرى
 ،(55في سقيفة المنمنمة الثانية التي جاءت لتوضح المقامة ذاتيا )الشكل يظيركما 

( 91نشاىده في سقيفة السوق الذي صورتو منمنمة جاءت لتوضح المقامة التفميسية )الشكلو 
ستطاع أن ينقل لنا او جاء مستويا إال أّن الواسطي التكوين المعماري كمّ  نّ وعمى الرغم من أ
 . عمق تمك السقيفة

عن  عبرتكما عن الخط االنسيابي النابض  (26ت منمنمة رىط اإلبل )الشكلعبر و 
فنالحظ من اليسار ناقة وقد تدلت برأسيا  إلى األرض  مثيل لو، الذي التناغم اليقاع و اإل

حين ال نرى جسميا الذي اختفى خمف بقية الصف من األعناق الممتوية  في لتأكل العشب،
 ،وترفع ىذا االنسياب يتتابع من ناقة ألخرى في عمو وبدأ في أعمى الرؤوس المرفوعة،

وتنتيي ىذه النوق في يمين  ،نخفضت برؤوسيا قميال عن سابقاتياأخرى قد ا اوبعدىا نرى نوق
 . ويظير الصورة بناقة مدت عنقيا إلى األسفل محاولة الوصول إلى العشب في أدنى الصورة

( فأرجل الخيول متجاورة 50شوال )الشكل في منمنمة ليمة االحتفال بشيربشكل ممفت أيضا 
تجاىات ما بين الخطوط االو  بشكل آلي انسيابي وفق نظام واحد لكن مع اختالف األوضاع

بيذه الخطوط في جميع الزخارف التي زينت ىذه المنمنمات  قد استعينو  .لمائمةاالرأسية و 
 ونباتية.خطية وىندسية 

 التوازن:اإليقاع و  2-4
فكل شيء فيو إيقاع ترى النفس تيواه وتميل إليو،  ،في حياتنا اميم اشيئيعد اإليقاع 

ليا أن تحقق  المون والنور والمنظور ال بدّ و صر السابقة لمعمل الفني من الخط وجميع العنا
ومنمنمات الواسطي  .ر توظيفيا وتوزيعيا عمى سطح الموحةإذا أحسن المصوّ  ىذا اإليقاع،

معظم عناصر المنمنمة.وسندرس بعض المنمنمات التي  غنية بيذا اإليقاع والتوازن في
 عبرت عنو بصورة جمية .
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 دراسة تحميمية فنية لبعض النماذج المختارة من منمنمات الواسطي  -3
 ( 55المنمنمة األولى )الشكل

 اسم المقامة: المقامة السابعة البرقعيدية .
 اسم المنمنمة:ليمة االحتفال بيالل شوال.

 اإلنجاز: بغداد العراق. مكان
 ه634م/1237تاريخ المنمنمة: 

 اسم الفنان: يحي بن محمود الواسطي.
  ( ممم )مجموعة شيفر(.261*123القياس:)

 المتحف:المكتبة الوطنية /باريس.
وقد  تتناول ىذه المنمنمة من المقامة السابعة تأىب الفرسان لالحتفال بيوم العيد،

واستخدم  القمم المدببة فوق الخمفية،بالمستقيمات والمستطيالت و استعان الواسطي في رسميا 
العازفين ومجموعة الوسطية التي تجمع بين الفرسان و فتمثمت في "الكتمة  أكثر المستطيالت،
لطبال في أعمى مكان من غير أّنو كسر رتابة استقامة خط الوجوه بجعل ا 1خيوليم وبغاليم،"

ي البيارق الممتصقة المتتالية وعمييا نقوش من الكتابات ونرى المستطيل  كذلك ف اآلخرين،
حاضر في منمنماتو وباألخص في ىذه المنمنمة  فكره التوحيدي وىنا نجد أّن  اإلسالمية،

وىذه البيارق مجتمعة تشكل  من خالل توظيفو لمخط العربي وكتابتو لعبارة "ال إلو إال اهلل"،
مائمة ذات األىداب التي يحمميا الفارس في صدارة وجعل من الراية ال أيضا مستطيال واحدا،

ف الخطوط المائمة والمستقيمة ليكسر الرتابة وال ا الخطوط فقد وظّ أمّ  الصورة مستطيال،
وفي الرايات الشرائطية  ونرى ىذه الخطوط في األبواق الطويمة المائمة، يجعمنا نشعر بالممل،

 ت  مخالفة األبواق في االتجاه.المائمة وىي حرة طميقة وسط مستقيمات المستطيال
من  انرى نوعوىناك  لالنطالق، اأما وجوه الفرسان فتبدو عمييا الجدية استعداد

حتى وصل ىذا التأىب  وقرع الطبول، من األبواق، كة التي تظير في إطالق الموسيقى الحر 
                                                           

.33ثروت عكاشة، فن الواسطي من خالل مقامات الحريري، ص   1  
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وكأنيا تتمقى وىذه الموسيقى إلى الخيول والبغال التي انتصبت أذانييا  ورفعت بعض قوائميا 
ا أمّ  وكانت ىذه الحيوانات متالصقة ومتراصة في انتظام رائع، حقا وتستمتع لتمك الموسيقى،

قوائميا وحوافرىا فقد كانت بخطوط انسيابية نابضة عكست لنا ذلك اإليقاع الرائع في 
 المنمنمة ككل.

ا ومستقيمة، أمّ البيارق والرايات بين مائمة و اإليقاع في تنويع خطوط األبواق  تحققو 
ون السائد كان األحمر لكّن المّ  األلوان فكانت متفاوتة بين األحمر واألزرق والبني والرمادي،

كما  فأعطاه لمعمامة التي يرتدييا الطبال، عو الواسطي باتزان تام داخل المنمنمة ككل،فقد وزّ 
ولّونت بو  آخر حصان، وتم بو تموين مفارس الذي يحمل الراية في مقدمة الصورة،ل ولبسأ
  حدى البيارق.إ

ونرى توزيعا عادال بين المساحات الفاتحة وترددىا في رؤوس الخيل وفي وجوه 
عكس ىذا التوزيع حتى في ألوان أرجل اناألشخاص وسط مساحة تشع باأللوان الداكنة ،و 

 ،لفاتحبعض األرجل سوداء في تردد متزن بين األرجل التي لونت بالمون ا شاىدالخيول فن
فأبدع الواسطي في ىذه المنمنمة التي وضع فييا عالما من اإليقاعات واأللحان العذبة التي 

واإليقاعات  ،حركة والسكون، وبين الجد  والمرحعكستيا تمك المقابالت والمعارضات بين ال
 المونية  التي كانت بين الغامق والفاتح.
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 ( 53المنمنمة الثانية  )الشكل
 المقامة العاشرة الرحبية : المقامةاسم 

 مكان اإلنجاز: بغداد العراق.
 ه634م/1237تاريخ المنمنمة: 

 اسم الفنان: يحي بن محمود الواسطي.
  ( ممم )مجموعة شيفر(.261*123القياس:)

 المتحف:المكتبة الوطنية /باريس.
 نو مّ ليا ال ُأعطيإذ  ستغناء تماما عن أية عناصر لمخمفية،االنالحظ في ىذه المنمنمة 

"حيث يبرز بذلك  جميع األلوان المستخدمة في  إلى الذىبي، الميال مشرقالصفر األ
كما نالحظ  ،1باىرا" و ضوءاويسقط عمييا في الوقت ذات المنمنمة ميما كانت باردة المون،

ماعدا العرش والذي ىو ضروري  استغناء الواسطي عن أي عنصر يمثل البيئة أو المكان،
وتعكس جمسة الحاكم عمى ىذا العرش نظر الشراىة والنيم في  م لمداللة عمى السمطة،لمحاك

 محاوال إخفاءىا تحت قناع ىذا التعالي في العرش. عينو نحو الغالم ،
في التعبير عن طريق االستعانة بأصابع اليد  مصورناوتظير ىذه المنمنمة قدرة 

في حين  و يأمر أبا زيد بالتوقف،أمرا وكأنّ صدر بيده اليسرى يفالحاكم  ، وقسمات الوجوه
زيد نظرة استعطاف ورجاء وىو يتوسل إلى الحاكم مادا يده اليسرى نحوه،  يتبدو نظرة أب

عيناه بالمكر والدىاء الذي  نابضة بينما تمتد يده اليمنى إلى الخمف ممسكة بذراع الغالم،
الغالم فكان بنظرة وديعة وأما  غطى عنيما بمسانو الحمو الذي يفيض حكمة وبالغة،

 وقسمات وجيو أقرب لألنثى. مستسممة،
واقتصرت األلوان الموظفة عمى األحمر واألخضر بدراجتيما المتفاوتة واألسود، وقد 

لون ثوب  جاءف بيما الحاكم والغالم، ألخضر فخّص و ق الواسطي تضادا لونيا بين األحمر حقّ 
 ،مع مسند الكرسي األسود المشوب بالخضرةفي تعارض  بدرجاتو المتوسطة، أخضراالحاكم 
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ون األحمر في عمامتو ولحيتو وكذلك كما نرى المّ  وجوارب الحاكم الممونة باألسود أيضا،
ربما ليبرز لنا بيذا المون بعض مراتب  ون ذاتو لرداء الفتى،أعطى المّ و مقبض الرمح، 

 األىمية والسيادة .
وتحقق اإليقاع في ىذه المنمنمة عن طريق اتجاىات الخطوط  ومساراتيا المستقيمة  

وتتحرك ىذه الخطوط جميعا في  وجامدا رخوا في مكاسر الثياب، ،تارة والمنحنية تارة أخرى
كما يظير لنا االتزان في إحكام عناصر التصميم من أشكال وألوان  حركة ديناميكية متزنة،

 وانخفاضيا. في ارتفاع نغماتيا
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 ( 46المنمنمة الثالثة  )الشكل
 اسم المقامة: المقامة التاسعة و الثالثون العمانية .

 اسم المنمنمة: الجزر الشرقية .
 مكان اإلنجاز: بغداد العراق.

 ه634م/1237تاريخ المنمنمة: 
 اسم الفنان: يحي بن محمود الواسطي.

  شيفر(.( ممم )مجموعة 261*123القياس:)
 المتحف:المكتبة الوطنية /باريس.

وبين  حاول الواسطي في ىذه المنمنمة أن يجمع ما بين المركب عمى سطح المياه،
وما  وبين األرض وما عمييا من مخموقات مركبة خرافية وبين األشجار األسماك في قمبو،

  ،التحوير والتصحيفوتكشف لنا ىذه المنمنمة عن مبدأ  يعموىا من طيور  وحيوانات مستقمة،
حتى في رسم  ،موب زخرفي طغى عميو مبدأ التجريدفي غالبيا بأس ىذه المنمنمة رسمت
ونرى ىنا محاولة لمواسطي في تجسيد البعد الثالث فقد حاول إظيار كل تفاصيل  الطيور،

لنا في المقدمة بحيرة مائية وفييا أربع سمكات  ظيرفأ ،ىذه الجزيرة ما يشبو المقطع الرأسي
لنا جزءا ترسو فيو  صّورثم في الوسط ضفة وما فييا من أشجار وحيوانات،ثم  تسبح بحرية،

رت كل ىذه األجزاء وقد صوّ  ،لخمفية وىي أبعد جزء في المنمنمةبعدىا تطرق إلى ا السفينة،
 ي لممنمنمة.كما قمنا بمقطع رأسي عمودي كي توافق السطح المستو 

ويتجسد االتزان والتماثل واإليقاع ىنا في توزيع الكتل عمى السطح فالشجرتان  
المحورتان متماثمتان مع اختالف في طريقة تحويرىما ويظير لنا من  خالل رسميما مبدأ 

إليقاع في حسن توزيع العناصر وتوزيع األلوان بين واكما يتحقق مبدأ االتزان  التنوع والوحدة،
مق والفاتح فمثال نرى الشجرتين وقد لونتا بمون فاتح قد فصل بينيما بشجرة مغايرة تماما الغا

 في الشكل وبمون غامق .
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مع توزيع  المنمنمة، عمىون األخضر الذي كان الغالب ومن األلوان الموظفة ىنا المّ 
 رق لمماء،لألحمر فتحقق بذلك تضادا لونيا جميال،أما في أسفل الصورة فقد أعطى المون األز 

تحقق اإليقاع في مسارات الخطوط و  صفر رممي لمداللة عمى الشاطئ،أوكانت الخمفية بمون 
في كما تحقق والمعالجة الخطية اإليقاعية في رجرجة المياه،  التي تشكل ىيئات األشكال

 مواج،األو األعشاب النباتية، و  ،عناصر المنمنمة ككل في رسم األشجار وأوراقيا وثمارىا
 ية والحيوانات الخرافية وكل ىذه العناصر جاءت مترابطة عمى سطح الموحة.المائ
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 (37المنمنمة الرابعة  )الشكل 
 اسم المقامة: المقامة التاسعة والثالثون العمانية 

 اسم المنمنمة:ساعة الوالدة.
 مكان اإلنجاز: بغداد العراق.

 ه634م/1237تاريخ المنمنمة: 
 اسم الفنان: يحي بن محمود الواسطي.

  ( ممم )مجموعة شيفر(.261*123القياس:)
 المتحف:المكتبة الوطنية /باريس.

الواسطي ىذه المنمنمة عن طريق األشكال اليندسية من مستطيل ومربع  الجع
ثالثة أقسام  إلىمو أيضا م عموي وقد قسّ قسّ  م المنمنمة إلى قسمين رئيسيين،والدوائر، فقد قسّ 

، وقسم سفمي وقد عمى شكل مستطيالت وكان القسم األوسط أكبر مساحة أين يجمس الحاكم
التي ىي محور و م أيضا إلى ثالثة  أقسام وجعل القسم األوسط مربعا أين تجمس الزوجة قسّ 

وكان حجم المرأة زوجة الحاكم أكبر األحجام  والقسمان اآلخران مستطيالن الشكل، القصة،
 ميع شخوص المنمنمة .عن ج

فقد  وتؤكد ىذه المنمنمة عمى حضور الزخرفة العربية في فن التصوير اإلسالمي،
نت بيا كما زيّ ، نت بيا عناصر القصر الخارجية من القباب الثالثة والشرفات واألعمدةزيّ 

جميع عناصر وقد تم إحاطة  عناصره الداخمية المتمثمة في الستائر والعقود والمشرفيات،
 التكوين الزخرفي.بيذا  منمنمةال

الداخل           األلوان بين األحمر الذي لّون بو إطار المنمنمة ككل من وتراوحت
ونرى االتزان والتماثل في التكوين المعماري اليندسي  والبني، األصفرو وبين األزرق  الخارج،و 

ككل القائم أساسا عمى التماثل حول  موضوع المنمنمة األىم وىو المربع الذي وضعت فيو 
ومن أعالىا وأسفميا حيث  في الشخصين عمى يمين ويسار الموحة، ويتجسد أيضا الزوجة، 
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ثل حتى في القباب الثالثة في يتشكالن في وضع المواجية الجانبية، وظير ىذا التما
  .األعمى

طار المنمنمة  تالحظاإليقاع في الخطوط المستقيمة التي  ويظير عمى سطح المبنى وا 
كما  ،بالشخصيات المحيطةفي الزخرفة العربية  نراىاوالخطوط المنحنية المنكسرة التي ، ككل

المونية بين الغامق  أيضا في حسن استخدام الدرجات يتمثلو ، ظيرت في الستائر المرسومة
ويعد تصوير موضوع ىذه المنمنمة من أجرأ المواضيع  التي تناوليا الواسطي ولم  الفاتح،و 

 يستطع غيره التطرق إلييا.
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 ( 71المنمنمة الخامسة   )الشكل
 البدوية.اسم المقامة: المقامة الثالثة و األربعون 

 اسم المنمنمة:قرية بغداد 
 اإلنجاز: بغداد العراق. مكان

 اسم الفنان: يحي بن محمود الواسطي.
  ( ممم )مجموعة شيفر(.261*123القياس:)
 المكتبة الوطنية /باريس. المتحف:

كانت الصدارة فييا ، حث مظيرا من مظاىر الحياة اليومية تعالج ىذه المنمنمة      
وقد وضعت ، من العناصر األخرىلمشخصيات الثالثة األساسية ليذه المنمنمة  بحجم أكبر 

 جّسد ىذه الشخصيات في تركيب ىندسي شبو دائري احتل معظم مساحة المنمنمة، وىذا ما
بين قوسين نباتيين زخرفيين واحد من  وقد انحصر ىذا الشكل اليندسي من المنظور، انوع

 لّونتو  ن،بناء الصورة وعمل عمى غمق التكويما ساىم في إحكام  اليمين واآلخر من اليسار
كما يسمح بظيور  ،المونية األخرى الخمفية بمون أصفر ذىبي يسمح ببروز العناصر

رت حركتيما بحيث بدت في رسم قوام الناقتين فقد صوّ  إبداعاونرى  التفاصيل األخرى،
 مع اختالف لونييما. ة إلى أبعد الحدود ومتجانسة مع حركة عنقييما  ورأسييما،يطبيع

سيطرا عمى  ن،يمتضاد ينن المستعممة ىي األحمر واألخضر بوصفيما لونأما األلوا        
ون األزرق الذي أعطاه لقبة المسجد وكذلك لمالبس والمّ  الموحة ككل وبدرجتيما المتفاوتة،

ون األحمر واألزرق في مؤخرة المنمنمة والجدير بالذكر أّن الواسطي أعطى المّ  األشخاص،
وبالتباين ،فأي شخصية ترتدي األحمر تأتي بعدىا شخصية في األعمى لمالبس األشخاص 

 مرتدية المون األزرق .
وكانت  الزخرفة حاضرة  أيضا في ىذه المنمنمة إذ نراىا في طيات الثياب وعمى        

 ،وعمى جدران المسجد ومئذنتو ظير الناقتين في سرجيما،وفي أسموب رجرجة مياه البركة،
 وفي اإلطار الزخرفي في أسفميا. ،لمحورة عمى جانبي المنمنمةأشكال النباتات ا وال ننسى
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بدرجات  الفواتح،و وتحقق اإليقاع في  القيم الضوئية التي أكدت عمى توزيع الغوامق         
لونية ىادئة ومنسجمة في تباين مع الدرجات المونية القاتمة في مختمف أنحاء الصورة فمثال 

وبين اإلطار النباتي الزخرفي  ضر الضارب إلى الزرقة،لقد زاوج "بين لون البركة باألخ
وكل ىذا في تناغم  1،ين"تين سوداو توعارض بين لوني عنزتين بنيتين وأخر  األخضر العميق،

شكال وتحقق أيضا إيقاعا حركيا وخطيا تمثل في بناء األ لوني حر بعيد عن أي تماثل.
 ،قابمة في مستويات الصورة الثالثةالمتمنيا الخطوط الدائرية  ،واتجاىات الخطوط  المختمفة

كما  وكذلك حركية األشخاص والطيور والحيوانات بتوزيعيا عمى مختمف أجزاء المنمنمة،
ير باإلشارات والحوارات الحادة والمتابينة تظير ىذه المنمنمة حركة ديناميكية تمثمت في التعب

 أعمى الصورة . فيفي السوق التي كانت بين الجمع والمناقشات  ،بين أبي زيد و الغالم
وتظير الوحدة والترابط بين أجزاء المنمنمة كاممة نتيجة ترابط عناصرىا ومستوياتيا    

ورة دون أن فقد حاول الواسطي جاىدا أن يبرز لنا جميع أحداث وعناصر الص ،الثالثة
 فجاءت بذلك جميع العناصر واضحة ودون عائق في الرؤية، ،ريحجب عنصرا منيا اآلخ

 وكاممة.
 

 

                                                           

.89ثروت عكاشة، فن الواسطي من خالل مقامات الحريري ، ص   1  



 

 
 خاتمة
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حظو الوافر من االىتمام و التطور واالزدىار عمى مر  اإلسالمي  نال فن التصوير      
، العصور اإلسالمية  المختمفة في مختمف األمصار التي وصمت إلييا الفتوحات اإلسالمية

ّنما كانت لو جذور راسخة ليس في الجزيرة العربية وال شك أّن ىذا الفن لم  ينشأ من فراغ وا 
فحسب بل حتى في البالد التي شمميا الفتح وأدخل أىميا اإلسالم فانصاعت حضارتيم 

ومن خالل ما ذكرتو سابقا لقديمة إلى تعاليم الدين الجديد ارتوت من أفكاره وعقائده، وفنونيم ا
 لية:أمكنني التوصل إلى النتائج التا

لرغم من كل ما قد ذكر عن موقف اإلسالم من فن التصوير إال أّنو يمكن أن نقسم با  .1
لشّدة إلى التخفيف اإلى ثالث مجموعات تندرج من   األحاديث النبوية الشريفة

  :نوبخصوص النيي ع
  بسبب أّن القوم  ،وتندد بالمصورين نواألحاديث التي تنيى عاألولى تضم بعض

 كانوا حديثي العيد باإلسالم .
 كالصورة عمى  ،يث التي تبيح تصاوير ما ال ظل لوالثانية تضم مجموعة من األحاد

 المالبس والورق.
 أي أّن اإلسالم أباح التصاوير  ،طفالالثالثة تضم بعض األحاديث التي تبيح لعب األ

 منافسة الخالق .ما دامت بعيدة عن مفيوم الوثنية  وعن شبية 
بط بين فيو ر  ،ةة كغيره من فنون الحضارات السابقلم ينشأ فن التصوير ألسباب ديني .2

ألّن ذلك راجع إلى العقيدة  الحياة الدينية والدنيوية في آن واحد  ولم يفصل بينيما،
 اإلسالمية الراسخة في وجدان الفنان المسمم.

في مختمف و العصور اإلسالمية  نال فن التصوير حظو الوافر من التطور عمى مر .3
بعد انتقال الخالفة من  بو إالولم ييتم العرب  البقاع التي وصل إلييا الفتح اإلسالمي،

 شبو الجزيرة العربية إلى دمشق .
رت الصورة في اإلسالم عن روح الحضارة العربية اإلسالمية التي انبثق منيا فن عبّ  .4

ّن الصورة في اإلسالم تقوم في أساسيا أ :التصوير اإلسالمي، ولذلك يمكن أن نقول
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وىذا ال يتأتى  ،مق بسرمدية اهلل وحده ال شريك لووروحيا عمى التوحيد واإليمان المط
 ليا إال  بتجاوز كل ما ىو مادي .

أوليا خضوعو لنظام التوحيد اإلليي ومخالفتو  ،لتصوير اإلسالمي عدة خصائصمّيز ا .5
ما كان التحوير كبيرا كان الوصول إلى ألّنو كمّ  التحوير عنيا قدر اإلمكانمطبيعة و ل

 العالم األسمى أكبر. 
بدأ فن التصوير اإلسالمي بدايتو متأثرا بفنون الحضارات السابقة من مسيحية بيزنطية  .6

لكن سرعان ما شق طريقو وأوجد لنفسو طرازا إسالميا لو أسموبو  وطابعو  وساسانية،
 لحضارات.الخاص الذي يميزه عن باقي فنون تمك ا

كان التصوير اإلسالمي في غالبيتو ومن خالل ما وصمنا من مختمف عصوره  .7
مخطوطات مزوقة بالصور الممونة التي ىي في األصل صور توضيحية لمتن 

وتعتبر مدرسة بغداد أول مدارس التصوير  المخطوط والقصد منيا ىو الشرح.
 اإلسالمي التي نشأت في العصر العباسي.

مقامات الحريري  اىتماما كبيرا من طرف األدباء والمصورين لما لقوا لقيت مخطوطة  .8
فييا من موضوعات ىامة ومتنوعة تعكس لنا صورة الحياة في العصر العباسي، إذ أن 

وتعتبر النسخة التي  المصور وجد فييا ضالتو فكانت سببا إلطالق العنان لريشتو،
الحريري لما تحتويو من سمات  رىا يحي بن محمود الواسطي أىم نسخة لمقاماتصوّ 

ماتو جميع تناقضات العصر وقد عالج في منمن تشكيمية مازالت في حالة جيدة،
ل كانت معبرة أكثر من نص خالية من التعبير، بجامدة ، فمم تكن صور العباسي
انعكست و  ، ر ما كان يقع في ذلك العصر بعين الناقد لذلك المجتمع، وصوّ الحريري

 جميع القيم الفنية المذكورة سابقا بما فييا أنواع المنظور المختمفة.في منمنماتو 
جاءت صور ىذه المخطوطات خالية من المقاييس الفنية التي نجدىا في الحضارات  .9

ومراعاة الظل  األوروبية الكالسيكية وفي عصر النيضة منيا مراعاة قواعد المنظور،
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ي تصاوير األشخاص                  التجسيم فو يؤدي إلى إظيار العمق  مما النور،و 
 الحيوان والطير.و 
كل تمك المعايير الفنية فمجأ إلى التسطيح  نابتعد الفنان المسمم كل االبتعاد ع .11

أخرى من المنظور ألّنو يمكننا الحديث حقيقة بأمان عن وجود   أنواعواستخدم 
متعارف عميو في عصر النيضة إال  ما ىو  ألنّ  ،المنظور في التصاوير اإلسالمية

)العمق( والفنان المسمم بعبقريتو الفذة استطاع  من طرق التعبير عن البعد الثالث اواحد
التعبير عن العمق بقواعد أخرى حيث تجعل المشاىد يحس باألبعاد الثالثة دون قواعد 

لك المنظور المتعارف عمييا، كإعطاء بعض عناصر الموحة أىمية دون سواىا وذ
يقاعا، بوضعيا في الصدارة، ووظف  أو تأكيدىا بمؤكدات خاصة حجما ولونا ودرجة وا 

زيادة عمى  ،المنظور العكسي الذي تبدو فيو األشياء البعيدة أكبر من القريبة أيضا 
والبعد عن التمثيل الواقعي لمطبيعة،  عمى ذلك توظيفو لأللوان الزاىية البراقة، ذلك 

 زين بو صوره .والطابع الزخرفي الذي 
قواعد فنية في العصر العباسي المعايير الفنية التي اتبعيا الفنان المسمم أصبحت  .11

حيث تيقّن أخيرا أّن الّموحة الفنية أو  ،ا المصور الغربي في الوقت الحاضريتبعي
 الصورة ىي  سطح مستٍو واجب عمينا احترامو.
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 قائمة األشكال

 م(692ه/72) عناقيد البمحنماذج من زخارف فسيفساء قبة الصخرة تمثل نخمة تتدلى منيا  :(1)الشكل

 .نماذج من فسيفساء قبة الصخرة تمثل رسوم مزىريات وتوريقات نباتية ( :2الشكل)
 ( : نماذج من فسيفساء قبة الصخرة تمثل رسوم مزىرية تشبو الشمعدان مع زخارف 3)الشكل

 م.691أوراق األكانثا 
 وي.قسم الغربي من فناء المسجد األم(: زخارف فسيفسائية فوق البنية الداخمية لم4)لالشك

 .نماذج من زخارف فسيفساء الجامع األموي تمثل منظر طبيعي لنير وحمبة سباق :(5)الشكل
  نير بردى بالمسجد األموي بدمشق تمثل رسوم  فسيفساء مصورةنماذج من  (:6)الشكل

 .مناظر طبيعية ورسوم عمائر
 .فرسكو قصير عمرا ببادية الشام (: صورة تمثل خميفة يجمس عمى عرشو،7)الشكل

(: صورة تمثل أعداء اإلسالم)مموك األرض  الميزومين(فرسكو قصير عمرا ببادية 8الشكل)
 .الشام

و"القناطير" البحرية أرضية   صورة تمثل اإللية "جيا"ربة األرض  عند اليونان، :(9الشكل)
 .بالفرسكو بقصر الحير الغربي

عمى العود ورجل ينفخ  الصورة العموية تمثل موسيقيان، امرأة تضرب (:10/11/12الشكل )
صورة الثالثة ال تظير وىي أما ال والصورة التي تمييا تمثل فارسا يصطاد غزالة، في الناي،

 .الغربي الحير الحظيرة،فريسكو القصر الحيوانات إلى تخص خادما يسوق
.رسم بالفسيفساء عمى رسوم حيوانات شجرة تفاح أو سفرجل وعمى جانبييا  (:13الشكل)

 .أرضية قاعة الجموس بقصر خربة المفجر
)فريسكو( تمثل راقصتان ترقصان صورة مرسومة باأللوان المائية عمى الجص  (:14الشكل)

 .قصر الجوسق الخقاني بمدينة سامراء رقصة مزدوجة من
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من أطالل مدينة  فوق كتفييا حيوانا، ثل رجال أو امرأة تحمل فوق كتفيو(: صورة تم15الشكل)
 .سامراء
 .صورة تمثل سيدة في منظر الصيد،من نقوش الجوسق الخاقاني بسامراء (:16الشكل)
  من قصر الجوسق الخاقاني فريسكوبال صورة لشاب وكممة مفمح وبطة،: (17الشكل)

 سامراء.ب
من الحمام الفاطمي بجوار أبي السعود  ريسكوبالف رسم صورة لشاب وبيده كأس، (:18الشكل)
 .بالقاىرة
 صندوق بمتحف كنيسة الكابال باالتينا مزدان بكتابة عربية . :(19الشكل)
 رسم بالفريسكو بسقف الكابال بالتينا (:إنسان بيده كأس،20الشكل)
بالفريسكو بسقف  رسم ،ومحاط بالخدم س عمى عرشو وبيده كأسلجا مالك (:21الشكل)

 الكابال بالتينا
نافحان في الناي عمى جانبي نافورة جدارية، رسم بالفريسكو بسقف الكابال  (:22الشكل)
 .بالتينا

  ف الكابال بالتينا .رسم بالفريسكو بسق حوريتان ترقصان، :(23الشكل)
 رسم بالفريسكو بسقف الكابال بالتينا . رجالن عمى جانبي البئر، (:24)الشكل 

من مخطوط لكتاب الترياق بالمكتبة  صورة الطبيب أندروماخس والفتى الممسوع، (:25الشكل)
  األىمية في باريس.

رىط اإلبل من مخطوط مقامات الحريري بالمكتبة األىمية بباريس  منمنمة (:26الشكل)
 لمواسطي.

من مخطوط البيطرة  صورة رجالن يعالجان حصانا بنفخ الريح في فمو. (:27الشكل)
  .بدار الكتب المصرية بالقاىرة
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 من مخطوط  صورة .بيطري يضع الدواء لفرس بدت عميو أعراض الحمى (:28الشكل)
  .البيطرة بدار الكتب المصرية بالقاىرة

البيطرة بدار  من مخطوط صورة .معتمة يحاول صاحبيا عالجيا فرس (:29الشكل)
  .الكتب المصرية بالقاىرة

  .المصرية من مخطوط البيطرة بدار الكتب صورة .فارس يروض جواده (:30الشكل)
متحف  من مخطوط خواص العقاقير، صورة نفسو. صورة ديوسقريدس (:31الشكل)

  طوب قايو  بإسطنبول.
من مخطوط خواص العقاقير متحف طوب  صورةتمميذا ديوسقريدس.  (:32الشكل)

  .قايو  بإسطنبول
من مخطوط خواص  صورة .وسقريدس جالسا يشرح ألحد تالميذهدي(: 33الشكل)

  متحف طوب قايو بإسطنبول. العقاقير،
من مخطوط خواص العقاقير بمتحف الموفر  صورة .صناع الرصاص (:34الشكل)
  .بباريس
من مخطوط خواص العقاقير بمتحف  الفرير  صورةتحضير الدواء.  (:35الشكل)

 .جاالري  بواشنطن
من مخطوط خواص العقاقير بمتحف المتروبوليتان  صورة صيدلية. (:36الشكل) 

  .نيويوركفي 
األىمية في  بالمكتبة الحريريمن مخطوط مقامات  صورة ساعة الوالدة، (:37الشكل)
  .باريس

اليوس الترياق لج من مخطوط صورة (.التجربة الثانية)األفاعي الشافية (:38الشكل)
  .بالمكتبة األىمية في باريس
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من مخطوط الترياق  صورة الطبيب أندروماخس يراقب أعمال الزراعة. (:39الشكل)
 .لجاليوس بالمكتبة األىمية في باريس 

 .من مخطوط الترياق لجاليوس صورة(: أمير يجمس بين رعيتو. 40)الشكل 
من مخطوط الترياق  صورةغرة الكتاب.ممك جالس وحولو حاشيتو.  (:41الشكل)

 .جاليوس بدار الكتب القومية بفينا
األغاني لألصفياني  من مخطوط منمنمةفي جمسة طرب.  أمير :(42الشكل)

  .بالمكتبة األىمية باسطنبول
األغاني. أمير جالس عمى  مخطوطغرة مخطوط الجزء الرابع من  (:43الشكل)

 عرشو بدار الكتب المصرية بالقاىرة. 
من مخطوط كميمة ودمنة بدار الكتب القومية  صورة ممك الغربان. (:44)الشكل

 بباريس.  
كميمة ودمنة بدار الكتب  من مخطوط منمنمة صورةمثل المرزبان.  (:45)الشكل

 القومية بباريس. 
لمخطوط مقامات الحريري  من المقامة العمانية صورة الجزيرة الشرقية. (:46الشكل)

  لمواسطي.
 . من المقامة الدمشقية صورة أبو زيد في الحانة. (:47الشكل)
 .المقامة القطيعية من صورة ندوة في البستان. (:48الشكل)

من المقامة  صورة دار أبي زيد.في الحارث وأبو زيد يشربان الخمر  (:49الشكل) 
 . السمرقندية

 .من المقامة البرقعيدية صورةاالبتياج برؤية ىالل شوال.  (:50الشكل)
 .من المقامة السمرقندية صورة أبو زيد يخطب في جامع سمرقند. (:51الشكل)
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من  صورة .من المصمين في جامع برقعيد يشكو الفقر ويطمب الصدقةزيد  أبو (:52الشكل)
 .المقامة البرقعيدية 

من المقامة  صورة عاشق الغممان(.) السروجي وابنو بين يدي والي الرحبة (:53الشكل)
 .الرحبية
 . الصورية من المقامة   صورة جو النصائح.عقد قران الشحاذ وأبو زيد يو  (:54الشكل)
منمنمة من  صورة .الجمع المجتمع في عقد القران ومعيم الحارث (:55الشكل)

 .المقامة الصورية
من المقامة  صورة أمام قاضي تبريز. عدم طاعة زوجتو أبو زيد يشكو (:56الشكل)

 .التبريزية
 .من المقامة المعرية صورة المعرة.أبو زيد يشكو ابنو أمام قاضي  (:57الشكل)
 .من المقامة المعرية صورة المعرة.اعتذار أبي زيد لقاضي  (:58الشكل)
 .من المقامة البصرية صورة أبو زيد يعظ في مسجد البصرة. (:59الشكل)
 .من المقامة المغربية صورة ..أبو زيد أمام جامع بالمغرب (:60الشكل)
 .من المقامة الحموانية صورة أبو زيد في دار كتب في حموان.: (61الشكل)
 .من المقامة الواسطية صورةالخان في أبو زيد وابنو يسرقان أمتعة نزالء  (:62الشكل)
والحراس ، الحارث وأبو زيد أمام قصر الحاكم اليندي. والزخرفة عمى الجدران (:63الشكل)

 من المقامة العمانية. صورة. العبيد عمى األبواب
كثرة زخارف  السروجي. بيتو ومعيم الحارث بن ىمام مع أصدقائو في (:64الشكل)

 .من المقامة الكوفية صورة الستارين المتدليتين،
 .المقامة البصرية من صورة، الحارث في بيت السروجي (:65الشكل)
 .من المقامة الحجرية صورة ام.السروجي في دور الحج   (:66الشكل)
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من  صورة ووصف من النسوة بنقابين الشفاف. السروجي يعظ الناس، (:67الشكل) 
 .المقامة الرازية

بسحنيم التركمانية وحشد من الناس في  األعمى (: والي المدينة وحراسو في68الشكل) 
   .الثانية من المقامة الرازية لصورةا السروجي.األسفل يستمع إلى موعظة 

 .دفن الميت من المقامة الساوية صورة (:69الشكل)
من  صورة .لصورةجاثية في مقدمة ا السروجي نائم بجانب الجبل.وناقتو (:70الشكل)

 .البكريةالمقامة 
والسروجي يسأالن غالما عن  ، والحارثمنظر إحدى القرى العربية (:71الشكل)

 .من المقامة البدوية)بكرية( صورة أحواليا.
 .الدمشقية المقامة من  صورة بن ىمام، قافمة الحارث (:72الشكل)
 صورة عمى رحل ناقتو، السروجي كتبياالحارث يكتشف أبيات شعر  (:73الشكل)

 .من المقامة الدمياطية
 .المقامة الشتويةمن   صورة السروجي عمى ناقتو، (:74الشكل)
 .من المقامة الرممية صورة قافمة الحج، (:75الشكل)
وتبدو  عنقو،الخميفة العباسي بعمامتو ولحيتو وشعره المسترسل عمى  (:76الشكل)

 .العربيةعمى وجيو المالمح  
من المقامة  صورة وجميعيم بالمحية، الحارث وأصدقاؤه في مجمس شعر (:77الشكل)

 . الدينارية
 .وبمالمح  تركية الحاكم األتابكي حميق المحية، (:78الشكل)
  من المقامة العمانية صورة الحارث والسروجي عمى متن السفينة. (:79)الشكل

 .من المقامة الصعيدية صورة. قاضي صعدة(: السروجي يشكو ابنو أمام 80الشكل)
 .من المقامة المكية صورة السروجي وابنو بمالبس رثة. (:81الشكل)
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 من  المقامة المروية. صورة. السروجي والحارث (:82الشكل)
ار المحورة كعناصر وتبدو األشج السروجي يمقي ألغازا عمى جماعة.: (83الشكل)
 من المقامة القيرية. صورة زخرفية.
من المقامة  صورة. النقاب الشفافأبو زيد يتنكر بزي امرأة،وىو يرتدي  (:84الشكل)

 البغدادية.  
 .من المقامة الفراتية صورة ،(: رجرجة المياه في زورق لمواسطي85الشكل)
من المقامة  صورة. في كيفوىما الحارث يموم السروجي وتمميذه  (:86الشكل)

 .الصنائعية
من المقامة  صورةر. سنجاالحارث وأبو زيد في ضيافة أحد تجار  (:87الشكل)

 .السنجارية
 .من  المقامة الحمبية صورة. السروجي يعمم الصبيان (:88الشكل)
 .من المقامة الساوية صورة. السروجي في مقبرة لدفن الميت (:89الشكل)
 عصرىم،الحارث وأبو زيد في جمع يتناقشون حول حياة المثقفين في  (:90الشكل)

 من المقامة المراغية. صورة. زخرفة المكان جمية من الداخلوتظير 
  .المقامة التفميسيةمن  صورة .الحارث في سوق النحاسة (:91الشكل)

 
 
 
 
 
 

     



 

 
 المالحق
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 ا
نماذج من زخارف فسيفساء قبة الصخرة  :(1لشكل)ا

 م(692ه/72تمثل نخمة تتدلى منيا عناقيد البمح )
موسوعة التصوير اإلسالمي ، لوحة ، ثروت عكاشة 

 ب م.45
 

 
نماذج من فسيفساء قبة الصخرة تمثل  :(2الشكل)

 رسوم مزىريات وتوريقات نباتية .
م، 691،موسوعة التصوير اإلسالمي ثروت عكاشة

 م 44الموحة 
 

 
(: نماذج من فسيفساء قبة الصخرة تمثل رسوم 3)الشكل

مزىرية تشبو الشمعدان مع زخارف أوراق األكانثا 
 م.691

 أ م .45نفسو ، الموحة  المرجعثروت عكاشة ، 

 
(: زخارف فسيفسائية فوق البنية الداخمية 4)الشكل

 لمقسم الغربي من فناء المسجد األموي 
 م .47نفسو ،الموحة  المرجعثروت عكاشة، 
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نماذج من زخارف فسيفساء الجامع األموي  :(5)الشكل

 تمثل منظر طبيعي لنير وحمبة سباق .
 م46، الموحة المرجع نفسوثروت عكاشة ،

 

 
 (: صورة تمثل خميفة يجمس عمى   7)الشكل

 . فرسكو قصير عمرا ببادية الشام عرشو ، 
 . 407ص  ،المرجع السابقالفرغمى ،الحمد محمود أبو 

 

 
(: صورة تمثل أعداء اإلسالم)مموك األرض  8الشكل)

أبو الحمد  فرسكو قصير عمرا ببادية الشام الميزومين(
 407ص ،  المرجع نفسومحمود الفرغمى، 

 

 
نير بردى  فسيفساء مصورةنماذج من  :(6الشكل)

بالمسجد األموي بدمشق تمثل رسوم مناظر طبيعية 
 ورسوم عمائر.

ص  أحمد تيمور باشا،التصوير عند العرب،
412. 
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 ( صورة تمثل اإللية "جيا"ربة األرض  عند اليونان،9الشكل) 

 بالفرسكو بقصر الحير الغربي،و"القناطير" البحرية أرضية  
 م.                                                    49ثروت عكاشة   المصدر نفسو ، الموحة 

 

 
(:الصورة العموية تمثل موسيقيان ، 10/11/12الشكل )

عمى العود ورجل ينفخ في الناي ،والصورة  امرأة تضرب
أما الصورة الثالثة  التي تمييا تمثل فارسا يصطاد غزالة،

 ال تظير وىي تخص خادما يسوق
 الحيرالغربي، فريسكو القصر الحظيرة، الحيوانات إلى

 أ ب)م( .50المصدر نفسو،  الموحة 
 

 
(:شجرة تفاح أو سفرجل وعمى جانبييا رسوم  13الشكل)

رسم بالفسيفساء عمى أرضية قاعة الجموس بقصر  حيوانات.
 م.                  51الموحة نفسو، رجع الم المفجر.خربة 

                                            

 
عمى  صورة مرسومة باأللوان المائية (:14الشكل)
 )فريسكو( تمثل راقصتان ترقصان رقصةالجص

 قصر الجوسق الخقاني بمدينة سامراء، مزدوجة من 
 م.52لموحة االمصدر نفسو، 
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(: صورة تمثل رجال أو امرأة تحمل فوق كتفيو   15الشكل)
من أطالل مدينة سامراء  ثروت  كتفييا حيوانا ،أو فوق 

 م        39نفسو، الموحة  مرجععكاشة ،ال
 

 
 تمثل سيدة في منظر الصيد، (:صورة16الشكل)

 من نقوش الجوسق الخاقاني بسامراء .أحمد تيمور
 425،ص 19التصوير عند العرب، الشكل 

 
 ،صورة لشاب وكممة مفمح وبطة :(17الشكل)

 فريسكومن قصر الجوسق الخاقاني بمدينة    
سامراء. حسن الباشا، التصوير اإلسالمي  في العصور 

 .421الوسطى، ص 
 

 
 صورة لشاب وبيده كأس، رسم بالفريسكو (:18الشكل)

 من الحمام الفاطمي بجوار أبي السعود
 422المرجع نفسو،ص . بالقاىرة
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 صندوق بمتحف كنيسة الكابال  :(19الشكل)

 باالتينا مزدان بكتابة عربية .
 .79الموحة  لسابق،مرجع اثروت عكاشة،ال

 

 
بالفريسكو رسم  إنسان بيده كأس، (:20الشكل)

 بسقف الكابال بالتينا .
 .425المرجع السابق، ص  حسن الباشا،

 

 
 س عمى عرشو وبيده كأسللك جاام (:21الشكل)

 ومحاط بالخدم رسم بالفريسكو بسقف الكابال بالتينا .
موسوعة التصوير اإلسالمي ،لوحة  ثروت عكاشة، 

 م.54
 

 
ي الناي عمى جانبي نافورة نافحان ف (:22الشكل)
 ، رسم بالفريسكو بسقف الكابال بالتينا .جدارية

 م55، الموحة رجع نفسوالم
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رسم بالفريسكو بسقف  ،(:حوريتان ترقصان23الشكل)

 الكابال بالتينا .
حسن الباشا،التصوير اإلسالمي في العصور الوسطى، 

 .430ص 
 

 
رسم  ،رجالن عمى جانبي البئر (:24الشكل )

 بالتينا . بالفريسكو بسقف الكابال
 .431المرجع نفسو، ص 

 

 
، (: الطبيب أندروماخس والفتى الممسوع25)الشكل
 من مخطوط الترياق بالمكتبة األىمية في باريس. صورة

حسن الباشا، التصوير اإلسالمي في العصور الوسطى، 
 .469ص 

 
رىط اإلبل من مخطوط لكتاب  صورة (:26الشكل)

 مقامات الحريري بالمكتبة األىمية بباريس لمواسطي.
 77لوحة  ،عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمي ثروت

 م.
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فمو. رجالن يعالجان حصانا بنفخ الريح في  (:27الشكل)
 من مخطوط البيطرة بدار الكتب المصرية بالقاىرة . صورة

ص  حسن الباشا، التصوير اإلسالمي في العصور الوسطى،
435. 

 

 
صورة (:فرس معتمة يحاول صاحبيا عالجيا  29الشكل)

بدار الكتب المصرية بالقاىرة   من مخطوط البيطرة
 م        93ثروت عكاشة،المرجع نفسو، لوحة

 

 
من مخطوط  صورة(:فارس يروض جواده 30الشكل)

 المصرية . البيطرة بدار الكتب
 م.94لوحة ثروت عكاشة،المرجع نفسو،  

 

 
لدواء لفرس بدت عميو بيطري يضع ا (:28الشكل)

من مخطوط لكتاب البيطرة  صورة .أعراض الحمى
 بدار الكتب المصرية بالقاىرة .

ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمي ،لوحة 
م92  
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من مخطوط  صورةصورة ديوسقريدس نفسو.  (:31الشكل)

بإسطنبول. المرجع   متحف طوب قايو خواص العقاقير،
 م.65الموحة السابق،
 

 
 من مخطوط صورةتمميذا ديوسقريدس. (:32الشكل)

 خواص العقاقير متحف طوب قايو  بإسطنبول.
 م.66المرجع نفسو، لوحة

 

  
(: ديوسقريدس جالسا يشرح ألحد تالميذه   33الشكل) 

تصويرة من مخطوط لكتاب خواص العقاقير،متحف طوب 
 .67بإسطنبول. المرجع السابق،الموحة قايو

 

 
(:صناع الرصاص تصويرة من مخطوط 34الشكل)

لكتاب خواص العقاقير بمتحف الموفر بباريس حسن 
 .437الباشا، المرجع نفسو، ص 
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من مخطوط    خواص صورة تحضير الدواء.  (:35الشكل)

 الفن اإلسالمي ،العقاقير بمتحف  الفرير جاالري   بواشنطن
)مداخل(، المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و العموم، ص 

183. 
 

 
 من مخطوط خواص صورة صيدلية. (:36الشكل)
ثروت  نيويورك.بمتحف المتروبوليتان في   العقاقير

 م.85عكاشة،المرجع نفسو،لوحة
 

 
 من مخطوط مقاماتصورة  (:ساعة الوالدة،37الشكل)

المرجع ،م(1199باريس)األىمية في الحريري بالمكتبة 
 . 76نفسو،لوحة

 

 
من صورة  (.الشافيةاألفاعي التجربة الثانية) (:38الشكل)

الترياق لجاليوس بالمكتبة األىمية في مخطوط  
 م(1199باريس)

 .      294زكي محمد حسن،أطمس الفنون الزخرفية، ص 
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        أعمالالطبيب أندروماخس يراقب   (:39الشكل)
   لجاليوس الترياقمن مخطوط   صورة الزراعة.

 بالمكتبة األىمية في باريس      
 .                                                 87م(. ثروت عكاشة ،المرجع نفسو، لوحة 1199)

 

 
من  صورة(: أمير يجمس بين رعيتو. 40الشكل )

بالمكتبة األىمية في باريس  .مخطوط الترياق لجاليوس
 م(.1199)

التصوير اإلسالمي في العصور الوسطى،  حسن الباشا،
 .467ص 

 

  
 ممك جالس وحولو   (:غرة الكتاب.41الشكل)

         الترياق جاليوسمن مخطوط   صورةحاشيتو. 
 بدار الكتب القومية بفينا.    

 م.        64ثروت عكاشة،المرجع نفسو، لوحة

 
من مخطوط  صورةفي جمسة طرب.  ( أمير42الشكل)

األغاني لألصفياني بالمكتبة األىمية باسطنبول 
  (.المرجع نفسو،1217-1218)

 )م(.ب  أ،61لوحة 
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 مخطوط(:غرة مخطوط الجزء الرابع من 43الشكل)

األغاني. أمير جالس عمى عرشو بدار الكتب المصرية 
 م60م(.المرجع نفسو لوحة  1217بالقاىرة. )

  
من مخطوط  كميمة  . صورةممك الغربان (:44)الشكل

ودمنة بدار الكتب القومية بباريس.  المرجع نفسو،لوحة 
92     . 

 
 من مخطوطصورة مثل المرزبان.  (:45)الشكل

 كميمة ودمنة بدار الكتب القومية بباريس. 
 .94لوحة  المرجع نفسو،

 

  
 من      . صورة الجزيرة الشرقية (:46الشكل)
                                    فن الواسطي ثروت عكاشة،عمانية.  ال المقامة

 الحريري.من خالل مقامات 
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 من المقامة  صورة أبو زيد في الحانة. (:47الشكل)

 الدمشقية .المرجع نفسو.
 

  
من  المقامة صورةندوة في البستان. (:48الشكل)

 القطيعية ،المرجع نفسو
 

 
 (:الحارث وأبو زيد يشربان الخمر دار أبي 49الشكل)

 المرجع نفسو من المقامة السمرقندية. صورة زيد.
  

 االبتياج برؤية ىالل شوال.           (:50الشكل)
 من المقامة البرقعيدية .المرجع نفسو.         صورة
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من    صورةأبو زيد يخطب في جامع سمرقند.  (:51الشكل)
 المرجع نفسو السمرقندية.المقامة 

 
   زيد يشكو الفقر ويطمب الصدقة  أبو (:52الشكل)

    من      صورة من المصمين في جامع برقعيد .
 المقامة البرقعيدية.المرجع نفسو

 

 
 (:السروجي وابنو بين يدي والي الرحبة53الشكل)

 من المقامة الرحبية .صورة  عاشق الغممان(.
 المرجع نفسو.

  
 جو  النصائح.(:عقد قران الشحاذ وأبو زيد يو 54الشكل)

             الصورية.المرجع نفسو منمنمة  من المقامة 
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 (:الجمع المجتمع في عقد القران ومعيم الحارث .55الشكل)

  الصورية.المقامة  صورة من
 المرجع نفسو .  

 

  
عدم طاعة زوجتو  أمام  (:أبو زيد يشكو56الشكل)

          من المقامة التبريزية.  صورة قاضي تبريز.
 المرجع نفسو.   
 

 
 (:أبو زيد يشكو ابنو أمام قاضي المعرة .57الشكل)
 المرجع نفسو.المعرية.من المقامة  صورة

 

 
 (:اعتذار أبي زيد لقاضي المعرة .       58الشكل)
 من المقامة المعرية.المرجع نفسو.          صورة 
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من  صورة أبو زيد يعظ في مسجد البصرة. (:59الشكل)   

 المقامة البصرية.المرجع نفسو
 

 
  صورة أبو زيد أمام جامع بالمغرب. (:60الشكل)

 من المقامة المغربية.المرجع نفسو.                 
 

 
من  صورة  حموان.(أبو زيد في دار كتب في 61الشكل)

 المقامة الحموانية .المرجع نفسو.
 

 
 في (:أبو زيد وابنو يسرقان أمتعة نزالء 62الشكل)

 الخان  من المقامة الواسطية .المرجع نفسو .   
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(:الحارث وأبو زيد أمام قصر الحاكم اليندي. 63الشكل)

. العبيد عمى األبواب  والحراس والزخرفة عمى الجدران،
 نفسوالمرجع 

 
 الحارث بن ىمام مع أصدقائو في    (:64الشكل)

 كثرة زخارف الستارين    بيتو ومعيم السروجي.
 من المقامة الكوفية.صورة  المتدليتين،

 المرجع نفسو.
 

 
 مني ، صورة (:الحارث في بيت السروج65الشكل)

 المقامة البصرية.المرجع نفسو .
 

 
 .       (:السروجي في دور الحجام66الشكل)
 من المقامة الحجرية.المرجع نفسو.  صورة 
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النسوة ووصف من  السروجي يعظ الناس، (:67الشكل)

 .بنقابين الشفاف
 المرجع نفسو. من المقامة الرازية.صورة 

 

 
 (: والي المدينة وحراسو في األعمى     68الشكل)

بسحنيم التركمانية وحشد من الناس في األسفل يستمع 
 الثانية. الصورة إلى موعظة السروجي

 المرجع نفسو. من المقامة الرازية.
 

 
 دفن الميت من المقامة الساوية. صورة  (:69الشكل)

 المرجع نفسو.
 

      
 وناقتو         السروجي نائم بجانب الجبل.  (:70الشكل)

 من المقامة         لصورة. صورة جاثية في مقدمة ا
 المرجع نفسو.                                    البكرية.
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 والحارث  منظر إحدى القرى العربية، (:71الشكل)

 والسروجي يسأالن غالما عن أحواليا. 
 )بكرية( .المرجع نفسو.                                                                من المقامة البدوية صورة 

 

 
  من  صورة ، قافمة الحارث بن ىمام (:72الشكل)
  الدمشقية،المرجع نفسو.                        المقامة

         

 
 الحارث يكتشف أبيات شعر كتبيا  (:73الشكل)

 .من المقامة الدمياطيةصورة  .عمى رحل ناقتو السروجي
 المرجع نفسو.

 

 
 من        صورة  السروجي عمى ناقتو، (:74الشكل)

 المرجع نفسو.                           المقامة الشتوية،
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من المقامة الرممية المرجع  صورة  قافمة الحج، (:75الشكل)
 نفسو.

 

  
 الخميفة العباسي بعمامتو ولحيتو وشعره  (:76الشكل)

 المالمح    عنقو،وتبدو عمى وجيو المسترسل عمى 
نفسو.                                   المرجع. العربية

    

 
 (:الحارث وأصدقاؤه في مجمس شعر77الشكل)

المرجع   من المقامة الدينارية  صورة  وجميعيم بالمحية،
 نفسو.

 

 
(:الحاكم األتابكي حميق المحية ،وبمالمح  78الشكل)

 تركية .المرجع نفسو.                                   
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 (:الحارث والسروجي عمى متن السفينة.79)الشكل
 من المقامة العمانية.المرجع نفسو. صورة 

 

 
 (: السروجي يشكو ابنو أمام قاضي       80الشكل)
 من المقامة الصعيدية،المرجع   نفسو .صورة صعدة

 
  صورة  (:السروجي وابنو بمالبس رثة.81الشكل)

 المرجع نفسو. من المقامة المكية.
 

 
 من      صورة. لسروجي والحارث (:ا82الشكل)

 مرجع نفسو.            لالمقامة المروية.ا
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 السروجي يمقي ألغازا عمى جماعة.وتبدو : (83الشكل)

من المقامة  صورة  . األشجار المحورة كعناصر زخرفية
 القيرية.المرجع نفسو.

 

 
 وىو يرتدي   أبو زيد يتنكر بزي امرأة، (:84الشكل)

 من المقامة البغدادية.         صورة  النقاب الشفاف،
 المرجع نفسو.

 

 
 (: رجرجة المياه في زورق لمواسطي ،85الشكل)
 من المقامة الفراتية ،المرجع نفسو. صورة 

 

  
 (:الحارث يموم السروجي وتمميذه وىما  86الشكل)

 من المقامة الصنائعية ،          صورة . في كيف
 نفسو.المرجع 
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من   صورة .السروجي يعمم الصبيان (:88الشكل)

 المرجع نفسو المقامة الحمبية،
 
 
 

 
من  . منمنمة(:السروجي في المقبرة لدفن الميت89الشكل)

 المرجع نفسو،المقامة الساوية 

          

 
 الحارث وأبو زيد في جمع يتناقشون     (:90الشكل)

زخرفة     وتظير  حول حياة المثقفين في عصرىم،
 من المقامة  صورة  .المكان جمية من الداخل
 المراغية.المرجع نفسو. 

 
 الحارث وأبو زيد في ضيافة أحد تجار  (:87الشكل)
المرجع نفسو من المقامة السنجارية،صورة  سنجار  
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 من  صورة  .(:الحارث في سوق النحاسة 91الشكل)

 المرجع نفسو. المقامة التفميسية،
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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ه/ 1435، 6ط، سوريا برواية اإلمام ورش بقراءة اإلمام نافع، بيت القرآن، ،القرآن الكريم
 م.2014

 المصادر:
 .   2004، 1ط، دمشق دار يعقوب ، ،1ج، المقدمة ابن خمدون،  -1
 .3،1995دار الكتب المصرية،مصر،ط أحمد زكي باشا، :تح ،األصنام ابن كمبي، -2
 ت.لبنان، د  دار المعارف، ،5 ، ج3مج  مسمم،صحيح  أبو الحسن مسمم، -3
 ت.د  ،البصائر الجديدة صحيح البخاري، البخاري،أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل  -4
 .1978دار بيروت، بيروت،  مقامات الحريري، أبو محمد القاسم الحريري، -5
 . 2003القاىرة، دار األفاق العربية، التصوير عند العرب، ،تيمور باشاأحمد  -6
 عند العرب، تع زكي محمد حسن،ىال لمنشر،مصر، التصوير أحمد تيمور باشا، -7
 .1،2002ط
 .2،2005أخبار مكة وما جاء فييا من آثار،عبد المقصود خوجة، جدة ط األرزقي، -8
دار رائد العربي،  والتصاوير الزخرفية،أطمس الفنون اإلسالمية  ،زكي محمد حسن -9

 بيروت، د ت.
 اإلمام مالك ، الموطأ، دار الكتب ، الجزائر ، د ت. -10

 المراجع:
نشأتو موقفو اإلسالم منو وأصولو ،الدار  أبو الحمد محمود فرغمي، التصوير اإلسالمي ، -1

 المصرية المبنانية ،القاىرة .
شرح النووي عمى مسمم،  ،مسمم بن حجاجلمنياج في شرح صحيح أبو زكريا النووي، ا -2

 بيت األفكار الدولية، األردن، السعودية، د ت.
 د.ت. ،دار المعارف، لبنان اإلسالمي،الفن  األلفي،أبو صالح  -3
مكتبة األمير  ،10، ج 1ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط -4

 .2001فيد الوطنية، 
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نصر الشامي، محمد عبد العظيم، الحضارة اإلسالمية انتشارىا وتأثيرىا في  أحمد أبو -5
 .2007، 2006أوروبا، 

 الفنون اإلسالمية حتى نياية العصر الفاطمي ،دار الحريري، ،أحمد عبد الرزاق أحمد -6
 .1،2001ط
 مطبعة االعتماد، د ت. ،حديث الفنون ،حسين جورجي أحمد شفيق زاىر بك ، -7
مصر،  ،المصرية مكتبة النيضة ،1ج،موسوعة الحضارة اإلسالمية أحمد شبمي، -8
 . 6،1989ط
 .1998، 1دار األمين، مصر، ط ،مد شوقي الفنجري، اإلسالم و الفنأح -9

 .1966بيروت ، ،تر أحمد موسى، دار صادر اإلسالمي،الفن  ،أرنست كونل -10
 دار الكتاب العربي، ،1جفؤاد زكريا، :تر، والمجتمع عبر التاريخ ىاوزر،الفن ارنولد -11

 .1969 ،مصر
الحضارة العربية اإلسالمية في النظم والعموم والفنون، دار كنوز المعرفية،  اسحاق رباح، -12

 .2010، 1األردن، ط
 -ونان القديمةالشرق والي-جانين أوبواية ،تاريح حضارات العالم، اندريو إيماد -13
 .1986بيروت باريس،، ،منشورات عويدات2ط

 .1977، 2ط دار الفكر، ،تاريخ الفن عند العرب والمسممين ،أنور الرفاعي -14
 ،دراسة تحميمية سيميولوجية لمنمنمات محمد راسم–داللة الصورة الفنية  إيمان عفان، -15

 .2005، 2004جامعة الجزائر  ،رسالة ماجستير
 .2007الشارقة، ،واإلعالمدار الثقافة  لفنون،ابركات محمد مراد،اإلسالم و  -16
سعد المنصوري ومسعد القاضي،  تر: الفنون التشكيمية وكيف نتذوقيا، ز،برنارد ماير  -17

 مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، دت
 .1971، 1ط ،بيروت ،ألزمنة،المؤسسة العربية لمدراساتزمن لكل ا بمندر حيدر، -18
 .2016القاىرة،  دار المعارف، فن الواسطي من خالل مقامات الحريري، ،ثروت عكاشة -19
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 .2001، 1لبنان، ط دار الناشرون،وسوعة التصوير اإلسالمي م ثروت عكاشة، -20
دار الكنوز  يحي بن محمود الواسطي، -شيخ المصورين العرب ج عيسى،ر جو  -21

 . 1،1996ط األدبية،لبنان،
 .1،2010القاىرة، ط ،،دار الشروق-أصالتيا وأىميتيا–الفنون اإلسالمية  حامد سعيد، -22
 القاىرة . العصور الوسطى، دار النيضة العربية،حسن الباشا، التصوير اإلسالمي في  -23
القاىرة،  دار النيضة العربية، فنون التصوير اإلسالمي في مصر، الباشا،حسن  -24

1966. 
، أوراق شرقية، لبنان، 3موسوعة العمارة واآلثار الفنون اإلسالمية،ج  حسن الباشا، -25
 .1999،1ط

 .2013 مصر، ة الينداوي،مؤسس زكي محمد حسن، التصوير في اإلسالم عند الفرس، -26
، القاىرة دار الكتاب المصرية، زكي محمد حسن، الفنون اإليرانية في العصر اإلسالمي، -27

1940. 
 .2012مؤسسة الينداوي، مصر،  في الفنون اإلسالمية، زكي محمد حسن، -28
 .1937القاىرة، دار الكتاب، كنوز الفاطميين، زكي محمد حسن، -29
  د ت. اإلسالمية، مركز الشارقة لإلبداع الفكري،الفنون  سعاد ماىر محمد، -30
 .2004 ،1ط دار الحديث،القاىرة، السيد سابق، فقو السّنة، -31
 عالم المعرفة،،دراسة في سيكولوجية التذوق الفني :التفضيل الجمالي شاكر عبد الحميد، -32

 .2001الكويت،
 ،عالم المعرفة –السمبيات واإليجابيات–الحميد، عصر الصورة  شاكر عبد -33

 . 2005الكويت،
دار أسامة لمنشر، ، -عصر النبوة-ة التاريخ اإلسالميموسوع، عبد الحكيم الكعبي -34

 .2009األردن،
 . 1964القاىرة، دار القمم، النقود العربية ماضييا وحاضرىا، عبد الرحمن فيمي، -35
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ميادين الحضارة العربية اإلسالمية وأثرىا عمى الحضارة  عبد الفتاح مصطفى عنيمة، -36
 .2008، دار الفنون العممية، اإلسكندرية، 3اإلنسانية ،ج

عبد اهلل خورشيد قادر، األصول الفنية لتصوير المسكوكات اإلسالمية حتى سقوط  -37
 .2012، 1ط بيروت، الدار العربية لمموسوعات، ،بغداد
 عبد اهلل كامل موسى عبده،األمويون وآثارىم المعمارية في الشام والعراق والحجاز واليمن -38

 .2003، 1طمصر، دار اآلفاق العربية، فريقية ،ومصر وا
عبد المنعم رسالن، الحضارة اإلسالمية في صقمية وجنوب إيطاليا،دار  -39

 .1980،1تيامة،ط
مكتبة أنجمو  ،7ط عبد المنعم ماجد،تاريخ الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى، -40

 .1996القاىرة ، المصرية ،
 واإلنسان ، مكتبة غريب ، القاىرة ، د ت.الفن  عز الدين اسماعيل ، -41
جامعة  التصوير والزخارف الحصية البارزة في التصوير الروماني، عزيزة سعيد محمود، -42

 .2005االسكندرية ، 
دار الكتاب العربي، القاىرة،  عفيف البينسي، أثر الجماليات اإلسالمية في الفن الحديث، -43

 .1998، 1دار الوليد، دمشق، ط
 .1978الكويت ، ،فةجماليات الفن العربي،عالم المعر  عفيف بينسي، -44
 .2،1998عفيف البينسي، الفن اإلسالمي، دار طالس، دمشق، ط -45
دراسة نقدية في جماليات الفن اإلسالمي وظاللو عمى -جمال وظالل عيد سعيد يونس، -46

 . 1،2015القاىرة،ط عالم الكتب، الفن الحديث،
وزارة  سام وخطاط ومذىب ومزخرف،يحي بن محمود الواسطي ر  عيسى السممان، -47

 بغداد . السمسمة  الفنية التي صدرت بمناسبة ميرجان الواسطي، ،اإلعالم
نوفل نيوف،عالم  :تر -دراسات في تاريخ الصورة الفنية-نالفو  الوعي غورغي غاتشيف، -48

 . 1990الكويت، المعرفة،
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 .1994،تونس،1ج ،العربية لمتربية والثقافة والعموم لمنظمةا)مداخل(، الفن اإلسالمي -49
بوالق  ،المطبعة الكبرى األميرية،8ي،جإرشاد الساري لشرح صحيح البخار  القسطالني، -50

 ه.6،1305،طمصر
  .1984دمشق، دار قتيبة، اآلثار اإلسالمية األولى،تر عبد اليادي عبمة، كزويل.ك، -51
العمم  دار ،5ط منير البعمبكي،:تر تاريخ الشعوب اإلسالمية،، بروكممانكارل  -52

 يروت. لمماليين،ب
 .1986، سورية دار الفكر، شروط النيضة، نبي،مالك بن  -53
دار  ،، لبناندار الفكر المعاصر مشكمة األفكار في العالم اإلسالمي، مالك بن نبي، -54

 . 2002 سوريا،الفكر، 
 .2007، 1دار المسيرة، عمان، ط محمد حسين جودي، الفن العربي اإلسالمي، -55
 .2014الييئة المصرية العامة، القاىرة،  وتقنية،الفسيفساء تاريخ  محمد سالم، -56
 . 2009بيروت، دار النفاس، ،1تاريخ العرب قبل اإلسالم،ط محمد سييل طقوس، -57
 -موجز تاريخي–الفنون التشكيمية واإلنسان  صالح حسين زاير، محمد صالح الرصيص، -58

 . 1992لرياض ،ا الميرجان الوطني لمتراث والثقافة،
 القومية العربية، المؤسسة المصرية العامة، مصر.محمد صدقي الجباخنجي، الفن و  -59
 بغداد، أسعد، مطبعة ن اإلسالمي تاريخو وخصائصو،الف، مرزوقمحمد عبد العزيز  -60

1965. 
 .1993، 1بيروت، ط دار الشروق، ،2ج محمد عبده، األعمال الكاممة، -61
 .1975والحضارة الغربية، دار الفرقان، اإلسالم  حسين،محمد محمد  -62
المنمنمات اإلسالمية في مشغولة فنية معاصرة،منشورات  محمود حسين عشعش،   -63

 .2008، 1ليبيا ، ط أكتوبر،اإلدارة العامة لممكتبات، 7جامعة 
  ،مصر ،مطبعة االعتماد القديمة،الفنون الجميمة وتاريخ األمم  ،محمود فؤاد مرابط -64
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 .1953دار المعارف، مصر،  تر أحمد عيسى، ند، الفنون اإلسالمية ،م. س ديما -65
 .2010الميرجان الدولي الثقافي لممنمنمات و الزخرفة، وزارة الثقافة، الجزائر، -66
المنمنمات اإلسالمية من الواسطي إلى بيزاد، الندوة الموازية لميرجان الفنون  -67

 .2012،الشارقة،، إدارة الفنون 1اإلسالمية،منمنمات،ط
، نعمت إسماعيل عالم، فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية، دار المعارف -68

 .1974مصر، 
لم اع ،ناصره وفمسفتو وخصائصو التكوينيةع–التصوير اإلسالمي  ىبة عمي عبد الفتاح، -69

 .2014الكتب، القاىرة،
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 القاىرة، د.ت. لسان العرب، دار المعارف، ،رابن منظو  -1
 .1987،لبنان،مكتبة لبنان، المصباح المنير أحمد بن محمد المقرئ، -2
دار الكتاب  معجم مصطمحات الدراسات اإلنسانية والفنون الجميمة، أحمد زكي بدوي، -3
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 مكتبة لبنان، معجم المصطمحات في المغة واألدب، مجدي وىبة وكامل الميندس، -7
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 ،مكتبة لبنان ناشرون،2موسوعة كشاف اصطالحات الفنون،ج محمد عمى التاىنوي، -11
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تعريف الصورة  -0  
تعريف فن التصوير  -1  
تعريف المنمنمات -2  
.العربيةتعريف الحضارة  -3  

10-51  
10 
11 
14 
18 
21 
23 
23 
25 
28 
31 
31 
31 
33 
38 
44 
59 

 نشأة التصوير اإلسالمي وموقف اإلسالم منه . األول:الفصل 
 .الصورة عبر العصور -0
 .الصورة في العصر الحجري  0-0
 .الصورة في الفن المصري 0-1
 الصورة في حضارة ما بين النيريين9 0-2
 .الصورة في الحضارتين اإلغريقية والرومانية 0-3
 .نشأة التصوير اإلسالمي -1
 الجغرافي لمجزيرة العربيةالموقع  1-0
 عبادة األصنام و األوثان 1-1
 القوافل التجارية و األسواق 1-2
  .تناول النقود المصورة 1-3
 موقف اإلسالم من التصوير-2
 موقف القرآن الكريم من التصوير 2-0
 موقف السنة النبوية الشريفة من التصوير 2-1
 .موقف الفقياء من فن التصوير 2-2
 العمماء المسممين  من فن التصويرموقف   3-3
 .أثر موقف اإلسالم عمى فن التصوير -3
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50-016  
51 
51 
55 
57 
57 
58 
61 
61 
62 
62 
64 
65 
66 
68 
68 
71 
70 
74 
81 
82 
85 
010 
010 

 خصائص التصوير اإلسالمي ومراحمه عبر العصور اإلسالمية:الثاني الفصل
 ومضمونيا الروحي في الحضارة العربيةالصورة  -0
 الفكر الروحي لمفن التصوير اإلسالمي 0-0
 .المنظور الروحي لمصورة 0-1
 خصائص الصورة في الحضارة العربية   -1
 .التنوع و الوحدة 1-0
التجريد و المحاكاة و البعد عن الطبيعة 1-1  
االبتعاد عن المجون والعربدة  1-2  
 إلغاء البعد الثالث ) التسطيح (  1-3
إغفال االنفعاالت الوجدانية و النفسية التي تتراءى في الوجوه 1-4  
االستعمال الجمالي لمون 1-5  
الظل و النور 1-6  
ثراء المممس السطحي  1-7  
الخط وقدرتو التعبيرية 1-8  
 الصورة عبر العصور اإلسالمية   -2
 التصوير في العصر األموي 2-0
 التصوير الجداري9  - أ

 الصور الفسيفسائية بقبة الصخرة 9  -0
 الصور الفسيفسائية بالجامع األموي بدمشق  -1
 قصير عمرة  -2
 صور قصر الحير الغربي  -3
 .قصر خربة المفجر  -4
 ي .التصوير في العصر العباس 2-1
 التصوير الجداري9  - أ
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011 
000 
001 
003 
005 

 
011 
011 
013 

 صور سامراء  -0
  صور الفريسكو في نيسابور  -1
 الطولونيالفن الفاطمي في العصر   -2
 صور الفريسكو في الحمام الفاطمي  -3
صورة الفريسكو بكنيسة الكابال باالتينا المستوحاة من أسموب   -4

 ءمدينة سامرا
 التصوير عمى المخطوطات  - ب

 توطئة.
 بداية التصوير عمى المخطوطات1-9

017-081  
018 
018 
021 
021 
028 
051 
051 
050 
056 
056 
058 
061 
060 
063 

مي    مدرسة بغداد في التصوير اإلسالالفصل الثالث:   

مدرسة بغداد وأىم خصائصيا في  -0  التصوير اإلسالمي    
المدرسة العربية في التصوير اإلسالمي  0-0  
مدرسة بغداد في التصوير اإلسالمي  0-1  
مميزات تصاوير مدرسة بغداد 0-2  
أىم المخطوطات المصورة في مدرسة بغداد 0-3  
مقامات الحريري بين الفن واألدب -1  
أشكال التعبير األدبي شكل من المقامة 1-0  
مقامات الحريري 1-1  
يحي بن محمود الواسطي ومقامات الحريري -2  
يحي بن محمود الواسطي مصور المقامات  2-0  
  محاور موضوعات  الواسطي المصورة في مقامات الحريري 2-1
مشاىد الطبيعة  -0  
ميةالحياة اليو  -1  
الحياة الدينية  -2  
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065 
068 
075 
078 

الحياة القضائية -3  
العمائر اإلسالمية  -4  
رسم الجموع البشرية -5  
 رسوم الحيوان. -6

082-111  
083 
115 
115 
117 
100 
110 
102 

طيساوالقيم التشكيمية لمنمنمات الو  الخصائص الفنية والداللية الفصل الرابع9  
 الخصائص الفنية و الداللية لمنمنمات الواسطي   -0
 العناصر التشكيمية و الجمالية بمخطوطة الواسطي  -1

 الّمون 1-0
 المنظور 1-1
 الخط 1-2
 اإليقاع 1-3

 دراسة تحميمية فنية لبعض النماذج المختارة من منمنمات الواسطي-3
113 
117 
125 
151 
157 

 الخاتمة 
 األشكال قائمة 

 ممحق الصور 
 قائمة المصادر والمراجع 

  الفيرس
 
 
 
 

 



 الملخص باللغة العربية:

  اإلستتي ا رتتحشم   تتعا انعكستتا اعاعتتلف اة نلتتر ةفيتتلحض رتتا اةبيتتلحض اةعحالتتر رتتا رتتن اة يتتللح     
لعف أبف أهم اة نلن اة حاثلر اة ا  انطلا عفى قلم رنلر لج لةلر ل  كلفلر ل كن نسا هل  ،لكثحض رنلن 

خيليتتل  يتتللح اة خطلطتتلا، لأهتتم  فحستتر انعكستتا رلهتتل هتت   اعاعتتلف  إةتتى اةبيتتلحض اةعحالتتر ،
لاةقتتلم هتتا  فحستتر اإتتفاف ،إ  لع اتتح لبتتا اتتن  ب تتلف اةلاستتطا حالتتفا ةهتت   اة فحستتر اةتت   عكتت  ةنتتل 

ك ل  عف اةعنليح اة  كلفلر را  ن ن ل ت   أنيتع ع تل  ايلح  ة قل لا اةبحلح  يفق  فك اة  حض ،
  حض ة ل ب ف    ن  طلاع ح ز  ة  عّفض  علن لفالالا.نل  ن  فك اة لةإ يللح  يل 

Résumé en français 

Les dimensions artistiques de l’image ont été reflétées dans la civilisation 

arabe dans la photographie islamique, malgré  sa saturation et la multitude de 

ses arts, il est considéré comme la patrimoine  artistique  le plus  importants 

qui comprenait des valeurs artistiques, esthétiques Qui peuvent être attribuées 

à la civilisation arabe, En particulier la représentation des manuscrits de l’ère 

abbasside et valeurs sont révélées est l’école de Bagdad . "Yahia Ben 

Mahmoud Al-wassiti"est considéré comme un pionnier de cette école, Qui 

nous a reflété ses images des sanctuaires d’Al-Hariri la vérité de cette 

période, en outre, les éléments  artistique dans sa miniature sont considérés 

comme un mature travail photographique qui nous a atteint avec nature 

symbolique qui a de nombreuses significations et indications. 

Abstract in English: 

The cultural dineusions of the picture were reflected in the arabic civélization 

in the islamic portrayal .Despite the fact of its several arts and escpansions , it 

is considered as one of the most cultural heritage which was involed on 

artistic , aesthetic and pictorial values that can be attributed to that arab 

civélization , especially in the portrayal of the scripts in the abbasid age 

. « Baghdad School » is the most important school in which those dimeusions 

were reflted with « Yahia ibn Mohamed el Wasiti »as the pionneer of this 

school who reflected for us the thruthness of that period with his portrayal of 

Moquamat el Hariri ». as his pictorial (plastic) elements in his miniatures are 

the most growned up portrayel work reached us for the symbolic touch it held 

with different meanings and significances 
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