


كلمة السيد مدير متحف قرص محمد عيل...
أهمية املخطوطات كبرية جدا، فعلم هذه األمة وتاريخها مدون فيها، ومدون فيها الوحي وتفسريه، أحاديث 

النبي صىل الله عليه وسلم ورشوحها، وفقه األمة، وتاريخها ولغتها وغري ذلك، وأمة بال ذلك ليست أمة، 

وال شك أننا مازلنا حتى اليوم يف حاجة ماسة إليها، بل إنه كلام تقدمت بنا السنني ازدادت حاجتنا وحاجة 

األمة عامة ويكفي أن نشري إىل حجم هذا الرتاث اإلسالمي من خالل ما تحتفظ به متاحف ومكتبات العامل 

؛. املخطوطات اإلسالمية يقصد بها الرتاث اإلسالمي املكتوب بخط اليد. وقد ُعِني املسلمون باملخطوطات 

عناية كبرية لكونها السبيل الوحيد للحفاظ عىل ما أنتجه العقل العريب واإلسالمي من مصنفات ورسائل 

فنية  تحًفا  منها  فجعلوا  ويخدمهام،  بهام  يتعلق  ما  أو  الرسول   وأحاديث  الكريم  الله  كتاب  موضوعها 

مثينة وتركوا فيها تراثًا فنيًا عظياًم. ويكفي أن نشري إىل حجم هذا الرتاث اإلسالمي من خالل ما تحتفظ 

به متاحف ومكتبات العامل، إذ يوجد مبدينة إسطنبول وحدها ما يربو عىل مائة وأربعة وعرشين ألًفا من 

النادرة، معظمها مل يدرس من قبل، هذا بخالف ما يوجد يف مرص واملغرب وتونس والهند  املخطوطات 

وإيران وسائر املتاحف واملكتبات العاملي. ويزخر متحف قرص املنيل مبجموعة هائلة ونادرة من امهات 

املخطوطات التى جمعها االمري محمد عىل توفيق عرب حياته الطويله)1955-1875( لتزين متحفه الخاص 

باملنيل مكتوبه ومزينه من اشهر الخطاطني واملزيينني سواء مخطوطات اسالمية او قرأنيه او مجموعة من 

الكتابات العربية النادرة.. إن املخطوطات هي اإلرث التاريخي واملوروث الثقايف الذي ال تنفذ مضامينه 

عرب الزمن لذلك يجب االحتفاظ بها وهي جزاءا هاما من الرتاث الوطني الذي يتم توارثه من جيل إىل آخر 

للحفاظ عليه وصيانته

أ.والء الدين بدوى      
مدير عام متحف قرص املنيل       

 ان املخطوطات اإلسالمية هى تلك الرتاث اإلسالمي املكتوب بخط اليد. وقد ُعِني املسلمون باملخطوطات 

عناية كبرية لكونها السبيل الوحيد للحفاظ عىل ما أنتجه العقل العريب واإلسالمي من مصنفات ورسائل 

موضوعها كتاب الله الكريم وأحاديث الرسول  أو ما يتعلق بهام ويخدمهام، فجعلوا منها تحًفا فنية مثينة 

وتركوا فيها تراثًا فنيًا عظياًم. ويكفي أن نشري إىل حجم هذا الرتاث اإلسالمي من خالل ما تحتفظ به متاحف 

ومكتبات العامل . تزخر مرص مبجموعة هائلة من املخطوطات االسالمية وتأىت مثل هذه الدورات واملعارض 

التى تلقى الضوء عليها من خالل متخصصني  ودارسني لها عىل اختالف فرتتها التاريخية والزمنية .ودامئا 

ضيوف   وخاصة  املرصية  متاحفنا  بضوف  دامئا  وتترشف  الدورات  هذه  بأستضافت  االثار  وزارة  تترشف 

متحف قرص املنيل الذى يستضيف املعرض والدورة . واذا ننتهز هذه الفرصة للرتحيب ب أ.د. عبد القادر 

محمد رئيس جامعةأسوان وكل االكادمييني بكلية االثار والطلبة واثاريني وزارة االثار عىل مشاركتهم مثل 

هذه الدورات ليعطى لنا صورة رائعة عن التحرض واننا دامئا نكمل بعضنا لخدمة اثار وتراث مرص .

                 أ. الهام صالح الدين 
رئيس قطاع املتاحف املرصية ـ وزارة االثار     



كلمة السيد رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية
يف ظل العوملة واتساع دائرة االتصال وحوار الساموات املفتوحة والتي تلغي  الفواصل و الحدود 

يصاحبهام  فني  ومعرض  دورة  اقامة  فكرة  اصبحت  غريها  عن  أمه  وكل  حضارة  لكل  املميزة 

ندوة ثقافية  للتأكيد عيل اهمية الفنون االسالمية وتفاعلها وتواصلها مع التطورات الحادثة يف 

املجتامعات اكرث الحاحا جاءت الفكرة لتؤكد عيل عمقها وأهميتها يف ظل عامل يفقد هويته وتراثه 

الحضاري ، ولنلتف حول هدف واحد لنؤكده وونعمقه يف وجدان وعقول األجيال الجديدة ، هو 

الفنون االسالمية وعنارصها وتعريفاتها وخصائصا ودورها يف بناء املجتامعات االسالمية عرب قرون 

ممتددة استمدت بقائها وانتشارها من سامحة هذا الدين العظيم ولنلقي الضوء عيل ماهيتها 

وكيفية وطرق وآليات التفاعل والتواصل من خالل املفاهيم الفنية وتأثرياتها عيل املشهد الثقايف 

والحضاري ودورها يف بناء املجتمعات املعارصة بأختالف املشاهد وطبيعة التحاور مع االخر.

                                                      أ.د/ محمد عىل حسن زينهم

                                     رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية

كلمة السيد رئيس جامعة اسوان
الوعى  ونرش  االنساىن  التواصل  ثقافة  قلب  الفنية هى  للصورة  اإلبداعية  الفنية  املعايري 

الحضارى وإبراز الشخصية اإلنسانية واالجتامعية وغريه  فيكون التواصل الفكرى والفن 

بذلك هو الثقافة ومن هنا جاءت الفكرة لإلبداع واالبتكار وأصبحت إقامة دورة ومعرض 

عىل  يحافظ  الذى  املخطوطات  مجال  أهمية  عىل  للتأكيد  ثقافية  ندوة  يصاحبهام  فنى 

القيمة  ونقل  املادى  وغري  املادى  الرتاث  أهم  من  يعد  املخطوط  ألن  والتاريخ  الهوية 

الثقافية واالجتامعية والحضارية وخلق قواعد للحوار االنساىن الحضارى واملنهجى وإحياء 

القيم الفنية والجاملية

                                                         أ.د/ عبد القادر محمد عبد القادر
                                                                    رئيس جامعة أسوان



تحت رعاية
جامعة أسوان ممثلة يف األستاذ الدكتور/ عبد القادر محمد عبد القادر رئيس جامعة أسوان.

وزارة اآلثار..  ممثلة يف متحف األمري محمد عىل باملنيل الروضة التابع لقطاع املتاحف.

د. إلهام صالح          رئيس قطاع املتاحف .

د. والء الدين بدوي   مدير عام متحف املنيل.

الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية ممثلة يف األستاذ الدكتور / محمد زينهم

تقديم..
ىف ظل سعى جامعة اسوان تحت رعاية األستاذ الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر  القائم 

بأعامل رئيس الجامعة املوقرة لخلق خطاب معرىف يجمع ما بني الثقافة والحضارة وخلق معرفة 

تواصلية معارصة قوامها التفاعل والتواصل بني قواعد الحوار االنساىن والحضارى واملنهجى جاءت 

فكرة الدورة العلمية التى تعد األوىل من نوعها لجمعها بني وزارة اآلثار ممثلة ىف قطاع املتاحف 

وبني الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية التى تهتم بنرش الثقافة  واملحافظة عىل الرتاث 

العرىب واالسالمى من خالل مشاركة فاعلة إلقامة معرض فنى وندوة ثقافية للتأكيد عىل أهمية 

ويتجسد  أنواعه  بكل  والقيم  لألفكار  الحامل  الوعاء  املصور هو  فاملخطوط  املخطوطات.  مجال 

فيه املفهوم ىف العالقة الجدلية بني الثنائيات املامثلة وغري املامثلة ىف املاهية والهوية أو املضمون 

والشكل أو النمط واالسلوب أو العني واألثر مام يقبل االستمرار واالنتقال والفرقة والحوار والتزاوج 

والتفاعل  والظواهر والقيم واألعامل واألفعال واألفكار والتصورات وغري ذلك مام ميكن أن يجرى 

ىف إطار املحور املعرىف للتواصل.                     

د. اهداب حسني      

       مقرر عام الدورة



الفاعلية األوىل

“ فنون املخطوطات اإلسالمية وإبراز جاملياتها “

دورة علمية يف

نرش ثقافة التواصل االسالمى
هدف الدورة العام:

الجوانب  لجميع  شاملة  وتطبيقية  معرفية  تغطية  واملتخصصني  الباحثني  اكساب  ايل  التوصل 

الفنية للمخطوط، وكيفية التعامل معه مع استخدام أفضل املناهج البحثية ىف فنون املخطوطات 

واالحاطة بها وبأمناطها نظريا وعلميا ليكونوا باحثني متقنني ومبدعني ىف هذا التخصص.

هدف الدورة الخاص:

التعرف عىل فنون املخطوطات االسالمية وتوضيح العالقة بني التقنية واالبداع ،ومتكني االساتذة 

فن  اتقان  من  الدورة  هذه  ىف  املشاركني  من  وغريهم  االثاريني  واملفتشون  والطالب  الباحثني 

جامليات املخطوطات االسالمية والحرص عىل بلوغ مرتبة االبداع فيه .

محاورالدورة:

املحور األول: املخطوط العريب واإلسالمي ماهيته، وأهميته، وواقعه:

العلمية والثقافية  الساحة  العريب واإلسالمي املخطوط ماهيته، وأهميته يف  الرتاث  •مقدمة عن 

الحالية واملستقبلية.

•نظريات يف املفهوم التواصىل لتصاوير املخطوطات من حيث الجوهر والشكل واملضمون .

•التصميم التواصىل بوصفه مفهوما جامعا للوسيلة والرسالة والعالقة والتقنية واالسلوب معا.

•نظرية التصوير االسالمى وعالقته بثقافة التواصل االسالمى.

املحور الثاين: املخطوطات وصناعتها؛ علومها، وأنواعها، ومكوناتها، وفنونها، ومدارسها

•املخطوطات وعلومها” األنرثة” ، وتخصصاتها، وأبرز مالمحها

•املخطوطات وأنواعها؛ الربدية، والرقية، والورقية،وما كتب عىل غري ذلك من املواد.

•املخطوطات وفنونها وجاملياتها؛ وتجليدها، وتذهيبها، وزخارفها، ورسومها.

املتحفى  من  العرض  الحديثة ىف  التكنولوجية  األساليب  لدراسة  الثالث: ورشة عملية  املحور 

خالل تحليل الصورة الفنية املوجودة ىف املخطوطات اإلسالمية:

•ورشة ىف طريقة اخراج  وعرض املخطوط اإلسالمى بأسلوب فنى جيد 

•ورشة لتقديم خربات فنية تصقل قدرة الشباب عىل القراءة البرصية الصحيحة يف مختلف حقول 

التصوير باستخدام التقنيات الفنية املتنوعة.



•ورشة ىف تنمية مهارت املتدربني ىف استخدام عنارص وأسس التصميم ىف رسم املوضوع واجادتة 

معينة  مساحة  لتلوين  املناسبة  الفرش  باستخدام  املخطوط  عىل  وتطبيقها  االلوان  خلط  من 

واإلرشاف املبارش عىل تطبيقاتهم وتوجيههم نحو هذا الصدد.

الفئة املستهدفة:

الدراسات  ، وطلبة  االسالمية  بالفنون  واملهتمون  االثار،  بكلية  الطالب  الدورة:  من  املستفيدون 

العليا يف املعاهد والجامعات، والعاملون يف املراكز البحثية واملكتبات، واملهتمون بالرتاث، وفنونه، 

ونرشه، واالثاريون العاملني بوزارة االثار، وكل من له عالقة بالبحث العلمي ودراسة وثائقه.

الزمان واملكان:

من 31 يناير : 2 فرباير بقاعة متحف قرص محمد عىل باملنيل .

اللجنة املنظمة:

•د / أهداب محمد حسنى  مدرس التصوير اإلسالمى – كلية اآلثار – جامعة أسوان  

“مقرر عام الدورة “.       

•د / ثناء أبو طالب  مدرس التصوير الزيتى - كلية اآلثار ، واملرشف عىل النشاط الفنى برعاية 

الشباب بجامعة أسوان       “ منسق عام فنى “

•د/ ممدوح محمد السيد حسنني  مدرس الفنون اإلسالمية - كلية اآلثار- جامعة أسوان 

                             “رئيس اللجنة التنظيمية”

 ، بنها  جامعة   - اآلداب  كلية   – والتليفزيون  االذاعة  بقسم  مدرس  الدين  شمس  فتحى   / •د 

واملستشار اإلعالمى مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء 

               “رئيس اللجنة االعالمية”



الفاعلية الثانية

معرض

“ إرشاقات اسالمية “

ان أهمية مثل هذه املعارض انها تبني جسور التعاون الثقايف والفنى بني الجهات املؤسسية 

املختلفة ، حيث أن هذا املعرض النوعي املتميز يعد رسالة إىل العامل ويبث روح التعايش 

وتالقي الحضارات وفق رؤية معارصة ، ويهدف ايل التعريف باالفكار االسالمية املستنرية 

وإظهار جاملياتها و مفردات الفنون االسالمية وابدعاتها ، من خالل التناول الفني ملنتجات 

خامات  عيل  وحيوانية  وهندسية  نباتية  وزخارف  عربية  خطوط  من  مبتكرة   ابداعية 

مختلفة كالخزف والزجاج واملنسوجات والتصوير  واملعادن .....والخ .

اللجنة املنظمة :
أ.م.د / رشا محمد عىل          أستاذ مساعد بقسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقة – جامعة 

حلوان ورئيس لجنة املعارض بالجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية  

د.مصمم / هبة عكاشة           محارض ورئيس قسم طباعة املنسوجات مبركز التصميامت واملوضة 

ومنسق لجنة املعارض بالجمعية

 د.مصمم/ أبراهيم بدوى         مدير املرشوعات مبكتب A3R للتجميل املعامرى والرتميم 

ومقرر لجنة املعارض بالجمعية 

أ.د / حسام النحاس               أستاذ بقسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان 

 د/ عزة عثامن بكر            مدرس بقسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقية – جامعة دمياط 

واملنسق الفني للجنة املعارض بالجمعية

   م/ رانيا عادل                مصمم ديكور - وزارة الثقافة.



الفنانون املشاركون يف املعرض

منال شلتوت 

مها حموده 

مي ندا 

ميسون قطب 

نانىس محمد طاهر 

ندى محروس 

نرسين عزت جامل 

نور محمد ابراهيم 

نوره عىل أحمد 

هاجر سعيد 

هاجر نبيل 

هالة مجدى 

الهام عبد الرحمن 

هبه عكاشة 

هدى عبد الرحمن 

والء حمزه 

وليد انىس 

وهاد سمري 

 يحيى مصطفى 

يرس حسني 

شهد عىل 

شيامء سالمه 

شيامء شاكر 

شيامء نبيل 

عبد الحميد عامر 

عزة عثامن بكر

عزة فخرى 

عال حمدى 

عال عبد الله 

عىل قطب 

عمر عىل

عواطف صالح الدين 

فدوى عطية 

محمد طالل

محمد عاطف 

محمد عىل زينهم 

محمد محى الدين 

مروة محمود سيد 

مشكاه 

مصطفى عبد الرحيم

ابراهيم بدوى 

أسامء العسيىل 

أرشف هاشم 

امرية احمد عبد الوهاب 

اميان عبد الباقى 

ثناء عىل ابو طالب 

جورج ماهر 

حسام البنا 

حسن يازخى 

راندا محمد مصطفى 

رانيا الجمل 

رانيا عالم

رشا محمد عىل 

رضوى محمد 

ريهام محمد بهاء 

ساىل عبد املقصود 

سلمى هشام 

سمري عبد الفضيل 

سناء ياسني 

سهري عثامن



الفاعلية الثالثة

ندوة

 “االثار والفنون االسالمية والرؤي املعارصة لها وكيفية الحفاظ عيل هويتها “

إن اآلثار والفنون اإلسالمية هي رمز الثقافة والحضارة يف العامل العريب كله ، والحفاظ عىل الرتاث 

الحضاري والثقايف الذي ميثل هوية األمة يتم من خالل متغريات مؤثرة تتعرض لتداعيات مختلفة 

نتيجة أسباب كثرية منها الجهل بقيمة الرتاث اإلسالمي، وأن تراثنا هو حارضنا ومستقبلنا، كام هو 

ماضينا وذاكرة أمتنا املادية، واالهتامم به واجب عىل كل مسلم.

فاآلثار والفنون اإلسالمية هي منارة حضارة وثقافة وإنجازات وتاريخ جاء من خالل علامء رفعوا 

الفكر  يف  مؤثرة  البرشية  تاريخ  يف  هامة  مرحلة  ميثل  الفنون  هذه  عىل  ،واملحافظة  العلم  راية 

الوجداين ويف العقل البرشي إلظهار أجامل ما أنتجته األنامل والحرف اليدوية التي تدل عىل تنوع 

الثقافات والقيمة العظيمة لها، وأن هناك أصالة فنية تصاعدت مع تكامل املواطن املسلم النابعة 

من الدين الحنيف ملا للمسلم من شخصية مميزة يف الرتاث اإلسالمي من إبداع فني وتقنية أعطت 

للرتاث شخصية فريدة . وتقوم الندوة عىل العديد من املحارضات يقوم بها علامء اجالء يف مجال 

اآلثار والفنون االسالمية.

اللجنة املنظمة للندوة:
أ.د/ محمد عبد الهادي       رئيس لجنة اآلثار باملجلس األعىل للثقافة ورئيس قطاع اآلثار بالجمعية

أ.د. عيل الطايش              أستاذ اآلثار االسالمية _ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة

والرتميم ومقرر  املعامرى  للتجميل   A3R املرشوعات مبكتب مدير  بدوي   إبراهيم   / د.مصمم 

لجنة املعارض بالجمعية...



دورة  وهي   “ جامليتها  وإبراز  االسالمية  املخطوطات  فنون   “ لفاعلية  الزمنى  الربنامج 

 “ اسالمية  ارشاقات   “ معرض  لها  ومصاحب  والحضاري  الثقايف  التواصل  نرش  يف  علمية 

الحفاظ عىل هويتها “  لها وكيفية  املعارصة  والرؤى  االسالمية  والفنون  اآلثار   “ وندوة 

وورشة عمل عن دراسة القيم الجاملية لأللوان ىف املخطوطات االسالمية وكيفية توثيقها، 

للحضارة  العربية  الجمعية  مع  وبالتعاون  اسوان  جامعة  رعاية  تحت  الفاعلية  وهذه 

والفنون االسالمية وقطاع املتاحف بوزارة اآلثار ، وسوف تقام الفاعلية مبتحف قرص األمري 

محمد عيل باملنيل .






