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 التصوير اإلسالمى

 " دراسة أثرية فنية "
 د/ أهداب حسنى 

 جامعة أسوان –دكتور بكلية اآلثار 

 مقدمة

مكوناتققن افجمافيققة وافنكريققة ب -أهققف ورو قن وققن افتاققوير امسق م  افقى  يعققد أ ققد-انبثق  افنققن امسقق م  
ثقراي فيبهر أباار افمتلقين من افشر  وافغرب برو تن وجمافيتن وأاافة شقكلن وطاابقنو و قد جقاي وفيقدا ف وافرو ية؛

 رو   و لم  وولسن  ووكر  اشتغل  لين افننان افمسلف بشكل  اف وافننان افقاجار  بشكل طاص افى  وهف افدين
 ارية جمافية طافاة.  قيدة و بادة و يما وسلوكا وترجف ىفك افنكر وجسده ونيا اف  رؤية ب

ان ولسقققنة افجمافيقققال واف لقققول افباقققرية افجديقققدة جقققايل مناقققهار افمنقققاهيف افرو يقققة بافعلميقققة وبافنكريقققة 
وباإلجتما يققة وقق  مركققب وا ققدو وفققف يسققتايس افننققان افمسققلف أن يبتكققر اف لققول افنكريققة وافتقنيققة افمتنقققة مققس مو نققن 

 يققع  بققر افننققان  ققن جمققال افكققون مققن طقق ل  نااققر ومنققردال  افجمققاف  فققوم تنا لققن مققس امكتشققاوال افباققريةو
فقققىفك تواقققل افننقققان  فققق   ؛(1)باقققرية مطت فقققة اسقققتلهمها مقققن مكونقققال افابيعقققة مثقققل افنباتقققال واف يوانقققال و يرهقققا 

ايا ة ونية جمافية وولسنية وريدة فتلك افعناار اف طروية وافمناظر افتاقويرية؛ فينقلنقا ن قو افمعقان  افدوينقة  لق  
د تعبيققر افمققؤرل وافبا ققع افجمققاف  سهنققر  ووسققيونس وتلققك افمعققان  افدوينققة افتقق  أشققار افيهققا ووسققيون افتقق  ياققبو  قق

افب ققع وقق  طاقققا ص افنققن امسققق م   فقق  ايجقققاد منققاتي   قققراية باققرية وا لقققة فراققدها وافكشققق   نهققا بعمققق  م 
و  دسق  ودينقو  وق   يقاه افمسقلف تن ار بافجوانب افرو ية افمتالة بافقدين اإلسق م  و سقبو بقل تتاقل بمقا هق

 ل  افسواي وتتالب و  افو ل ىاتن أدوال ومناتي  بارية طااة؛ فقراية افعناار اف طروية وافمناظر افتاقويرية 
أدوال تنبس من افنهف افعمي  ف س ف والتن باف ياهو ثف ربا ىفك افنهقف  -موضوع افدراسة  –افمننىة  ل  افت نة 

  .(2)وىة توال افمتلق  فتلك افمعان  افدوينةبثقاوة وىا قة بارية نا

                                                           

مناتي   راية بارية مقتر ة فراد افمعان  افدوينة و  افنن امس م  س يف افطير ( ما ن  مد   انور: 1)
 وت   و ت ريروافمننعة وافجمال كما يعكسها افسا  افتجريد  امس م  نموىجا سو افنن و  افنكر امس م 

 460-459و ص ص 2013و 1 سن ملكاو و افمعهد افعافم  فلنكر امس م و مكتب امردنو  مانو ا
افثقاوة افبارية: ه  افقدرة  ل  وهف واستطداف افاور بما و  ىفك افقدرة  ل  افتنكير وافتعلف وافتعبير  ن ( 2)

اب األسب قاوة افبارية وافتنكير افبار  بمعروةافىال باستطداف هىه افاور بمنته  امبداع وتأت  أهمية افث
تعلف افجوهرية افت  تنم  اإلبداعو و د بنيل افثقاوة افبارية  ل  ث ع نظريال ه  افتنكير افبار و اف

افبار و امتاال افبار  وجميعها تسا د و  كش  افمعن  وافمضمونو ومث  افتنكير افبار  ه : 
و افطاوا واألفوانو وافتعلف افبار : هو افتعلف من ط ل افباريالتنظيف افاور افمرتباة باألشكال و 

 امتاال افبار  هو: استطداف افرمو  افبارية فلتعبير  ن األوكار وتوضي  افمعان .



 لعدد السابع ا                                            مجلة العمارة والفنون                                                    

ومما يجدر امشارة  فين ان اف اجة فبلورة مناتي  افقراية افبارية فيسقل مل قة وققا فقدورها وق  مقن  افنقن 
اإلس م  ما يست قن من وهف وتوايلو بل فدورها و  مسا ل تأايل افهوية وافىال افثقاويقة وافرو يقةو افتق  باتقل 

 ة و   ارنا افراهن افى  سادل وين افتغريب وافعوفمة وافدوران و  ولقك اآلطقرو وبافتقاف  يكقون من افمسا ل افمل
 - .(3)اإلسقق م  فننا اصوينن ير افتنكيققر افباققر  وقق  افعنااققر اف طرويققة وافمنققاظر افتاققويرية مققرتبا تمامققا بدراسققة

بعقع رؤ  تنسقيرية جديقدة فنقت   وقا  و مما يسهف ىفك و  -افى  يعد أ د أهف افنروع افهامة و  افننون اإلس مية 
 فدراسال مستقبلية متنو ة بشأن هىا افمجال. 

وسو  يسهف  رض ودراسقة افعنااقر اف طرويقة وافمنقاظر افتاقويرية افمننقىة  لق  افت نقة افمعدنيقة افتق  
 فتغيققرالن ققن باققددها وقق   بققرا  وت ديققد افمعققافف واألسققح افتقق  ينبغقق  ت قيقهققا  نققد بنققاي افاققورة وكينيققة معافجققة ا

فننيقة؛ افننية وتوظينها و  بناي تكوينال مطتلنة فت قيق  األسقح افعامقة؛ وفتكقوين افاقورة وتنميقة اإل سقاح بقافقيف ا
 ه.فتكوين افثقاوة افننية فد  متلقيهاو وبافتاف  تاب  افاورة مدطل؛ فتىو ها واإلرتقاي بافىو  افعاف وثراي

 هدف اصبحث

اار اف طروية افمتعددةو وافت  فها أهميقة  اقو  وق  افتعقر   لق  افكش   ن افمناظر افتاويرية وافعن
ن  قمظاهر اف ضارة امس مية افقاجارية  ى تعكح جوانب مطتلنة مقن اف يقاة افدينيقة وافننيقةو وتعاق  فم قة  يمقة 

ة اف يققاه اإلجتما يققة وافنكريققة افسققا دة وقق  ىفققك افعاققر؛ فققىفك تققف افتركيقق   لقق   ققراية باققرية شققاملة مققن طقق ل فغقق
افشققكل افمرسققوف  لقق  افت نققة بغيققة تاققوير مهققارال اإلتاققال ومهققارال افتنكيققر اإلبققدا   وافمناققق  وقق  مجققال وققن 
افتاوير امس م و وهىا ما يتواو  مقس افم قور افثافقع مقن م قاور افمقؤتمر افمقو ر افقى  اشقتمل  لق  طاقا ص 

 ل اإلبدا   مس افثقاوال افعافمية وافتقدف افتكنوفوج .افننون اإلس مية ومظاهر افتنا 

 أهمية اصبحث 

                                                                                                                                                                      

فلم يد انظر: ورانسيح دوايرو دينيد مايك مور: افثقاوة افبارية وافتعلف افبار و ترجمة نبيل جاد   م و 
    2015هرةو و مكتبة بيرولو افقا2ا

( ون افتاوير: األساح )اور( ون تمثيل األشطاص واألشياي باألفوانو وافتاوير كلمة مشتقة من افنعل 3)
د: اارو واور افشيي: جعل فن اورة وشكً  ورسمن ونقشن. وافتاويرة )افجمس( تااوير: افتمثال. )افمنج

 وافتاوير أو افنقش فن معنيانو األول( و 375و ص 1986و دار افمشر و بيرولو 4وي افلغة وافك فو ا
مثل. )  داع شكل ممثل باريقة من افارا   افطااة بافننون ن و افرسف وافن ل. وافثاني تلوين افشكل افم
ورو وك  افمعنيين مستعمل وي افقديف ووي اف ديع  ل  افسواي. ووي افقديف: افتاوير بمعناه األول مشه

مقنس ...ومن افشواهد  ل  افمعن  افثاني وي افقديف أيضا  ول ابن افمتداول وي كتب اف ديع وافنقن طااة
خ ( :س وفينتنس بىفك )افغرض من افكتاب وهو كثرة اإلنتاج( افماور وافناس52وي كتاب كليلة ودمنة )ص

ع ( و وبعد اما 32ابدا.)وارح بشر: سر افط وة اإلس ميةو مابعة افعهد افنرنسيو افقاهرةو ب.لو ص
اري  افسابقة فلتاويرو ويمكننا ان نعرون ااا  يا: هو ون تمثيل األشكال بوسااة  ناار  ل  افتع

 افتكوين افنني من طاوا وأفوان وورا ال فتكوين اورة وشكل معين فها وو  رسوف افت   افتابيقية.
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بما أن افهقد  مقن افب قع هقو ايجقاد أدوال ت ليليقة باقرية وا لقة ىال مقومقال رو يقة ووكريقة وجمافيقة 
مطت فة و    مال ودوال ودممل بارية ونيقة  قاف افننقان بتوظينهقا وق   نااقره افننيقة ومنقاظره افتاقويرية؛ فقىا 

 اهتف افب ع فيجيب  ل  افتساؤمل اآلتية: 

  كيققق  يمكقققن ان تعققق    فيقققال اإلرتبقققاا بقققين افعنااقققر افننيقققة وافمنقققاظر افتاقققويرية وققق  نتاجقققال افثقاوقققة
 افبارية و  مجال افتاوير اإلس م  ؟ 

  هل استااع افننان توظي   طارون ورسومن ب يع يكش   ن افغرض افجمقافي وافقوظين  وافققيف افنكريقة
 جتما ية افت  كانل سا دة و  ىفك افعار؟ وام

   هقل سققاهف هققىا افب ققع وققي  رسققاي أسققح  لميقة فمعروققة بنيققة افعنااققر اف طرويققة وافمنققاظر افتاققويرية وقق
 ىفك افعار؟

 منهجية اصبحث

 رك ل منهجية افب ع  ول افم اور افتافية: 

 افمقدمة  -

 فيب  طروتها تمهيد ويشتمل  ل  تعري  افت نة وأهميتها وار  انا تها وأسا -
 افدراسة افوانية  -
 افدراسة افت ليلية  -
 افطاتمة وافنتا ج  -
 توايال  -
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