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دور علم الفلك فى التصوير اإلسالمى للنجوم و رموزها الفنية "دراسة إلثراء مجال 

 التصميم"

The Role of astronomy in Islamic Painting of stars and their artistic 

symbols  

"A study to enrich the design field" 

 مروه محيى الدين حسن أحمد عفيفى /د

 حاصلة على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية تخصص تصميم.

 باحثة وفنانة تشكيلية و كاتبة و مستشار تحكيم دولى.

 

 ملخص البحث:

العصر  وخصوصا فً الم اإلسالمًالع التً تمت فً الفلكٌة إلى اإلسهامات  علم الفلك اإلسالمي ، ٌشٌرتارٌخ الفلك فً

وآسٌا  الشرق األوسط وقعت أغلب هذه اإلسهامات فً .باللغة العربٌة لباوالتً كتبت غا 51-8القرون  اإلسالمً الذهبً

العلوم  علم الفلك مثله مثلنشأ  . والهند الشرق األقصى بعض األحٌان فًو وشمال أفرٌقٌا واألندلس الوسطى

مئم األخرى عن طرٌق استٌعاب المواد األجنبٌة ودمج العناصر المتباٌنة لتلك المواد إلٌجاد علم ٌتال اإلسالمٌة

التً ترجمت وجمعت معا ؛ وفً  والهنود والهٌلٌنٌٌن الساسانٌٌن تمثلت هذه المواد األجنبٌة فً أعمال .اإلسالم وخصامئص

 .  والصٌنً واألوروبً والهندي البٌزانطً المقابل كان لعلم الفلك اإلسالمً تأثٌر واضح فً نظٌره

حٌث لعب الفن اإلسالمً دورا مهما فً تقدم علوم الفلك عبر إنتاج المخطوطات التً زودت دامئما بالرسوم واألشكال 

 . التوضٌحٌة وبقٌام الفنانٌن المسلمٌن بعمل وزخرفة المنتجات التطبٌقٌة التً تعتمد على المعارف الفلكٌة

وٌتعرض هذا البحث إلى دراسة المناظر التصوٌرٌة التى رسمها الفنان على المخطوطات وترجمة صور النجوم 

والكواكب فى علم الفلك و وصفها و تحلٌلها من الناحٌة الفنٌة والتصمٌمٌة لما إشتملت علٌه تلك المخطوطات من رسوم 

هندسٌة والنباتٌة ،حٌث ربط الفنان المسلم كل تلك األشٌاء بالنظر آدمٌة وحٌوانٌة وكامئنات خرافٌة باإلضافة إلى الزخارف ال

 الى السماء ومافٌها من نجوم والحظ العالقة الوثٌقة بٌن األرض والسماء وبدأ فى ترجمة ذلك من خالل تلك التصاوٌر.

ث كان الفنان ٌراعى وٌهدف هذا البحث إلى توضٌح السمات التى تمٌز هذه الرسوم بإعتبارها رسمت على وثٌقة فلكٌة حٌ

الغرض األصلى من رسمها وهو رصد أجرام السماء ومكوناتها، مما أطلق ٌد الفنان إلى حد كبٌر فى إظهار قدراته كما 

 ٌظهر فى تلك التصاوٌر.

ومما سبق جاء اهتمام الباحثة بدراسة البحث الحالى و اإلفادة منه فى تحلٌل وتوضٌح السمات الفنٌة للرسوم التصوٌرٌة 

 لنجوم والبعد الفلسفى لدور علم الفلك فى التصوٌر اإلسالمى وهو ما اتجهت الٌه مشكلة البحث الحالى :ل

تتمركز فى محاولة اإلستفادة من دور علم الفلك فى التصوٌر اإلسالمى للنجوم ورموزها وسماتها الفنٌة  مشكلة البحث:

 إلثراء مجال التصمٌم.

 أهمية البحث:

 ك بالمخطوطات االسالمٌة و أهم المخطوطات التى عنٌت بالتصوٌر اإلسالمى للنجوم واألبراج.معرفة عالقة علم الفل
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 أهداف البحث:

 ٌهدف هذا البحث إلى دراسة المناظر التصوٌرٌة للنجوم واألبراج التى رسمها الفنان المسلم على المخطوطات. -5

 جال التصمٌم من خالل الشكل واللون.تحدٌد السمات الفنٌة والعوامل التصمٌمٌة التى تساهم فى إثراء م -2

 إكتشاف أبعاد جدٌدة لدور علم الفلك فى التصوٌر اإلسالمى للنجوم ورموزها الفنٌة واإلستفادة منها فى مجال التصمٌم. -3

 

 منهجية البحث:

التصوٌر ٌتبع البحث الحالى المنهج الوصفى التحلٌلى الذى ٌتم من خالل دراسة وتحلٌل السمات الفنٌة للمخطوطات فى 

اإلسالمى لم اشتملت علٌه من رسوم آدمٌة وحٌوانٌة وكامئنات خرافٌة باإلضافة إلى الزخارف الهندسٌة والنباتٌة والمناظر 

 الطبٌعٌة.

 أتت نتائج البحث كاآلتى:و

حد تتعدد الصٌاغات التصمٌمٌة فى الرموز الفنٌة فى التصوٌر اإلسالمى حٌث إقترن كل برج من البروج اإلثنى عشر بأ

الكواكب السٌارة ، وتلك العالقة اإلٌجابٌة فى دراسة أبعاد وجمالٌات وسمات التصوٌر اإلسالمى من خالل الصور 

 واألشكال المختلفة التى ظهرت فى بعض المخطوطات.

 الكلمات المفتاحية:

 الكواكب السٌارة. –النجوم  –الرموز الفنٌة  –الفلك  –التصوٌر اإلسالمى 




