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الشكل و المضمون في الحضارة اإلسالميت وأثرهما على فنون التصويرالمعاصر 

 

وديعت عبدهللا به أحمد بوكر . د

 .كمية التصاميـ و الفنوف.- جامعة الممؾ عبدالعزيز بجدة- أستاذ مشارؾ الرسـ والتصوير
 :الكممات المفتاحية

صورتو :شكؿ الشيء )بأف (ابف منظور)، وعرفو  ركب ألوانيا و خطوطيا: الرساـ لوحتو شكؿ .ىيئة الشيء وصورتو: الشكل  .1
و ىو مجموعة الروابط الداخمية أو القالب الذي يؤسسو العمؿ الفني في تماـ كيانو، وىو ( معجـ المعاني . .)(المحسوسة والمتوىمة

 .الشيء الذي يستطيع أف ينظـ ىذه الكثرة في وحدة الشكؿ وأف تدخؿ أجزاؤه في موضوع الفف لتكوف جسدا منتظما
ال معنى لو  : المضموف فارغ المعنى،: و المضموف  .فحواه وما يفيـ منو: ، ومضموف الكالـ   المحتوى:المضمون .2

وىو كؿ ما يتعمؽ باألمور الذىنية التي ال تدركيا الحواس مف األفكار والرؤى  (معجـ المعاني  ). ما في طيو ،: الكتاب  مضموف ،
 .والعواطؼ التي تحاصر الفناف في مخيمتو

ُتستخدـ لوصؼ مرحمة تاريخية كانت الحضارة اإلسالمية فييا متقدمة، وتمتد مف منتصؼ القرف الثامف لغاية : الحضارة اإلسالمية .3
القرف الرابع عشروالخامس عشر الميالدي خالؿ ىذه الفترة، قاـ ميندسواوعمماءوتجارالعالـ اإلسالمي باإلسياـ بشكؿ كبير في حقوؿ 
الفنوالزراعةواالقتصادوالصناعةواألدبوالمالحةوالفمسفةوالعموموالتكنولوجياوالفمؾ، مف خالؿ المحافظة والبناء عمى اإلسيامات السابقة 

خمؽ الفالسفةوالشعراءوالفنانونوالعمماءواألمراءالمسمموف ثقافة فريدة مف نوعيا أثرت بدورىا .وبإضافة العديد مف اختراعاتيـ وابتكاراتيـ
.  عمى المجتمعات في كؿ القارات

 . يضـ اتجاىات ما بعد الستينات وحّتى نياية القرف العشريف وبدايات القرف الحادي والعشريف فى البالد األورةبية :الفنون المعاصرة .4
يتـ تطبيؽ المتوسطة عادة إلى القاعدة مع فرشاة ولكف غيرىا مف .ىي  ممارسة لتطبيؽ األلواف ، واألحبار، عمى أي سطح :الصورة  .5

 .األدوات، مثؿ السكاكيف، واإلسفنج، والبخاخات، و بأية آداة يمكف استخداميا
form and content in the Islamic civilization and its influence on contemporary 

artpainting 

 

     Dr: Wadiah Abdullah A Boker  

Associate professor of drawing and painting.-King Abdul-Aziz University in Jeddah- Faculty of Arts 

and designs 

key words: 

1. Form :Form and shape are areas or masses which define objects in space. Form and shape imply space; indeed they 

cannot exist without space.  

There are various ways to categorize form and shape. Form and shape can be thought of as either two dimensional or 

three dimensional. Two dimensional form has width and height. It can also create the illusion of three dimension objects. 

Three dimensional shape has depth as well as width and height.  

2.Content: In art and art criticism, form and content are considered distinct aspects of a work of art. The term form refers 

to the work's style, techniques and media used, and how the elements of design are implemented. Content, on the other 

hand, refers to a work's essence, or what is being depicted 

3.Islamic civilization: On the outer edge of the Latin world, in Spain, Sicily, and North Africa, and surrounding 

Byzantium in Egypt, Palestine, and Syria, was the world of Islam. For centuries, Islam was both a threat and the source 

of new ideas to the Greek East and Latin West. Between the 7th and 12th centuries, Islam became the center of a 

brilliant civilization and of a great scientific, philosophic, and artistic culture. Although its language was neither Greek nor 

Latin, Islam absorbed a great deal of Greek culture which it managed to preserve for the Latin West. In general, it can be 

said that Islam absorbed and added its culture to the heritage of Greece, Rome, Judaism, Christianity, and the Near East 

4.ContemporaryArts:is art produced at the present period in time. Contemporary art includes, and develops from, 

Postmodern art, which is itself a successor to Modern art.[1] In vernacular English, "modern" and "contemporary" are 

synonyms, resulting in some conflation of the terms "modern art" and "contemporary art" by non-specialists 

5.painting:is the practice of applying paint, pigment, color or other medium to a surface (support base). The medium is 

commonly applied to the base with a brush but other implements, such as knives, sponges, and airbrushes, can be used 
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 .ص البحثستخلم
حواليا أليتعرفوا بيا عمى . عمماء تاريخ الحضارة في دراساتيـ عمى موروثات األمـ مف اآلثار المنقولة مف األدوات و ما إلييايعتمد

 قد  و،بيا تقاس درجاتيا مف التقدـ أو التخمؼ أو مف األصالة و التقميدؼو عاداتيا، وما كانت عميو في حياتيا ومعيشتيا اليومية، 
،  بيف العقؿ والروحاً ج مزي كما اىتمتالحضارة اإلسالمية بالنواحي الدينية فكانت . والمدنيةاإلنسانيةاىتمت الدولة اإلسالمية بالعمـو 

وعمى ىذا . وعميو ظيرت المدارس الفمسفية الحديثة في عصر النيضة أو التنوير في أوروبا كمخرج ألفكار الفالسفة العرب
 ندرة توثيؽ أثر مضاميف الحضارة اإلسالمية عمى الصورة  في الفنوف الغربية : في التساؤل التاليتحددتمشكمة البحثالتأثير

توضيح أثر بعض المضاميف لمحضارة اإلسالمية عمى الصورة في الفنوف الغربية  المعاصرة و :  يهدف البحث إلى !المعاصرة
وجود أثر كبير لمحضارة تأكيد العالقة بيف التي شكمت شخصية الفناف الغربي و فنو الحًقا ، واالستفادة مف ذلؾ التحميؿ في 

تأثر الفناف الغربي ببعض مضاميف الحضارة :ويفترض البحث.اإلسالمية بمضامينيا عمى الصورة في الفنوف الغربية المعاصرة
الحضارة اإلسالمية أشكاليا و . 1: واشتمل البحث عمى ثالثة محاور رئيسة و هي.اإلسالمية عمى الصورة في الفنوف الغربية

أثر مضاميف الحضارة اإلسالمية عمى الصورة في الفنوف الغربية . 3. الصورة في الفنوف الغربية المعاصرة . 2.مضامينيا المتفردة
وجود أثر كبير لمحضارة اإلسالمية عمى : ومف أىـ النتائج و التوصيات التي توصمت ليا الباحثة . دراسة تحميمية شاممة. المعاصرة

والتوصية ذات أىمية ىي االعتناء بالفف اإلسالمي و الحضارة اإلسالمية لما ليا مف قيـ ذات . الصورة في الفنوف الغربية المعاصرة
 .أثر متناىي األىمية و ممتد

Abstract : 

By prof. Wadeaa A. Boukar ,  Title : form and content in the Islamic civilization and its influence on contemporary arts. In 

order to recognize any civilization history, habits and circumstances scientists study the remnant of artifacts and tools of 

the era. studying the archeology of the civilization can determent the level of advancement and originality or elsewise. 

The Islamic rule was mainly focused on humanitarian and civilized science. hence,  the Islamic civilization is also is a 

religious community therefore it was a combination of the mind and soul. The Islamic territory spread wide from 

(Alandalous) Spain to China in the Amawi ruling at the time the western world was deep in the dark ages.  The 

existences of a lenient believe created considerable levels of leisure and stability for artists that fueled aesthetics among 

the public along with the awareness of (halal : what is allowed in the Islamic religion ) and (haram : what is prohibited in 

the Islamic religion ) . The believe that came from the holy Quran which contributed in the upbringing of the taste and 

sensibility of beauty in its perspective. And upon it the schools of modernism  began at  the renaissance or the 

enlightenment in Europe as an outcome of readings of Arab philosophers. Therefor the research with discuss the 

following: traces of the Islamic civilization in contemporary western art paintings !and the paper goal is :the 

explanation  of the traces from the Islamic civilization in contemporary western art painting that is some way has shaped 

the personality and art of western artists.  Then the utilization of this analysis in the confirming the substantial affect the 

Islamic civilization had on modern western arts. And this paper assumptions  are : the research assumes the western 

artist being affected by some of the content of the Islamic civilization in paintings in their art.  

The research is cosistant of three chapters : 

1. The Islamic civilization and its unique content. 

2. Painting in contemporary western arts , the beginning and history. 

3. The influence of the Islamic civilization contents on western contemporary arts an analytic study.  

Main conclusion from the researcher: the substantial influence of the Islamic civilization on paintings in western 

contemporary arts , and the recommendation is to give attention and care for the Islamic arts and its civilization for its 

substantial influence and significant importance 

و " الكماليات" أو ما يطمؽ عميو اسـ " التحسينات" بؿ ىو مجاؿ " الحاجيات" وال " الضروريات " إف ميداف الفف اإلسالمي ليس ىو :المقدمة
فقد ذىب الفالسفة و عمماء الجماؿ . ىذا التحديد لمكانة الفف ضروري وميـ، حتى توضع األمور في نصابيا وحتى ال يحدث خمؿ في التصور

- في المنيج اإلسالمي- فيو ينطبؽ عمى الفف ىنا،إذ ليست وظيفة الفف إال صنع الجماؿ، والوسيمة (الظاىرة الجمالية في اإلسالـ  )في 
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الذي يرى أف األشكاؿ الفنية عمى أىميتيا " 1ىيغؿ" تعطي درجة غايتيا، فقد ذىب بعضيـ إلى ما قرره اإلسالـ مف قبؿ ىذه النقطة ، ومنيـ 
إف النشاط الفني ال يتجمى عمى حقيقتو إال حينما تختفي مطالب الحياة  : 2ليست إال صمة واىية باألىداؼ الحقيقية لمحياة، ويقوؿ سانتايانا

ليس ترفًا -  أيًضا– فيرى فيو مما ىو أكبر مف ذلؾ، إنو باإلضافة إلى أنو ينظـ إدراكنا، فيو 3أما كاسيرر.الممحة، وضرورات التكيؼ العاجمة
وليس أبعد عف الصواب مما وقع في ظف بعض المعجبيف بالفف، فإف ميمة النشاط الجمالي ىي العمؿ عمى تجميؿ الحياة أو تزيينيا، : يقوؿ

 (. 38الشامي، ص  ). وكأف الفف مجرد ترؼ زائد أو شيء كمالي محض؟ إنو اتجاه خاص أو توجيو جديد ألفكارنا وخيالنا ومشاعرنا
حيث يتمثؿ فييا الحركة الباطنية : حيث يتجسد المظير الحسي، والبنية الزمانية: نجد أف شرط أي موضوع فني أف يجمع بيف البنية المكانية

الجانب المادي والجانب اإلنساني، ولذا فإنو : وماليا مف داللة روحية ونفحة إنسانية، ومف ثـ فإف الموضوع يجب أف يمثؿ جانبيف متكامميف
" وعميو فإف جماؿ .وربما كاف لممظير الحسي األثر االنفعالي الكبير. لمف الضروري أف تفصح المادة وىي في الموضوع عف كؿ ثرائيا الحسي

ذلؾ مثال بالمعمار ..ال ينحصر بالضرورة في جماؿ الموضوع الذي يمثمو، بؿ ىو يتجمى أوال وبالذات في صميـ مظيره الحسي" العمؿ الفني
يكاد : " إف تمؾ الفنوف تمثؿ أعماال مجردة: فيـ يقولوف .. والموسيقى، وكذلؾ بعض التيارات الفنية الحديثة في مجاؿ التصوير أو النحت

ولكف ىذا االدعاء يتنافى تماما مع الواقع النفسي لمفنانيف المبدعيف ؛  ذلؾ ألنيـ "... يختفي منيا عنصر التمثيؿ أو الموضوع أو المعنى
يطمقوف عمى أعماليـ المجردة،  تمؾ أسماء تحمؿ في ذاتيا داللة موضوعية، وحتى عندما يشاىدىا المتذوقوف والنقاد فإنيـ يطمقوف عمييا 

 (.54حجازي،  ). أسماء ذات صيغة موضوعية أو داللة موضوعية كذلؾ
ولكف كيؼ يمكف أف تتحقؽ ىذه ".. الوحدة العضوية: " إف لمشكؿ طبيعة خاصة في تركيبو مف أىميا ومف واقع ماىو متعارؼ عميو ىو

بحيث ال ...يكوف كؿ عنصر في العمؿ الفني ضروريا لقيمتو: " إف الوحدة تتحقؽ عندما". تحميؿ الفف" في مقاؿ بعنواف " باركر" الوحدة؟ يقوؿ 
ولكف الواقع الفعمي أف تمؾ حالة مثالية "... يكوف العمؿ متضمنًا أي عنصر ليس ضروريًا عمى ىذا النحو ويكوف كؿ ما ىو الـز موجود فيو

 (.62حجازي،  ).. يعز تحقيقيا حتى عند شكسبير نفسو، كما ذىب إلى ذلؾ بف جونسوف
فإف الفنوف اإلسالمية مف ىذا المنطمؽ  تعد مف الظواىر البارزة والمؤثرة في الفف األوروبي الحديث والتي خطت بأبعاد كبيرة وفعالة في مجاؿ 
حركة الرسـ الحديث بوجو الخصوص لما ليا مف اثر جمالي وفكري في الفف، متجددة تحت حركة التأثير مف خالؿ إبراز مالمحو المشيورة 

  وعمى ىذا والتي مف خالليا يمكف تشخيص ودراسة تمؾ التأثيرات وأثرىا الواضح في بنية العمؿ الفني سواء كاف كشكؿ أو كمضموف
 :  في التساؤل التاليتحددتمشكمة البحث

  !    ندرة توثيؽ أثر مضاميف الحضارة اإلسالمية عمى الصورة  في الفنوف الغربية المعاصرة
 :وتكمن أهمية البحث في التالي

 .توضيح مدى تأثر فنانى الغرب بالفف اإلسالمي مف خالؿ الكشؼ عف  المضاميف االسالمية .1
 .إبراز ما لمفف اإلسالمي مف امتداد واسع و شامؿ عمى التصوير الغربي المعاصر .2

 :و يهدف البحث إلى
توضيح أثر بعض المضاميف لمحضارة اإلسالمية عمى الصورة في الفنوف الغربية  المعاصرة و التي شكمت شخصية الفناف الغربي و  .3

 .فنو الحًقا
 .وجود أثر كبير لمحضارة اإلسالمية بمضامينيا عمى الفنوف الغربية المعاصرةتأكيد العالقة بيف االستفادة مف ذلؾ التحميؿ في  .4

 :فرض البحث
                                                           

يعد ىيغؿ أحد أىـ . فيمسوفألماني (1831 نوفمبر14 — 1770 أغسطس27ولد  )(Georg Wilhelm Friedrich Hegel: باأللمانية)جورج فيميمـ فريدريش ىيغؿ 1
 .الفالسفة األلماف حيث يعد أىـ مؤسسي حركة الفمسفة المثالية األلمانية في أوائؿ القرف التاسع عشر الميالدي

 - 1863 16)والمعروؼ باسـ جورج سانتايانا  (Jorge AgustínNicolás Ruiz de Santayana y Borrás: باإلنجميزية)جورج أوجستيف نيكوالس رويز دي سانتايانا 2
 . ىو فيمسوؼ، وكاتب، وشاعروروائي (1952

اشتير كأبرز شارح لمفمسفة النقدية . ”الفمسفة الكانطية الجديدة“فيمسوفألماني ومؤرخ فمسفة ينتمي إلى ما يسمى بمدرسة ماربورج في  (1945 - 1874)إرنست كاسيرر 3
 (1925. الكانطية في القرف العشريف

https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1874
https://ar.wikipedia.org/wiki/1874
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
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 . يفترض البحث تأثر الفناف الغربي ببعض مضاميف الحضارة اإلسالمية عمى الصورة في العمؿ الفني
 :منهجية البحث

 .يتبع البحث المنيج التاريخي، الوصفي ، و التحميمي
 : اإلطار النظري لمبحث

 . الحضارة اإلسالمية أشكاليا و مضامينيا المتفردة.  1
 .الصورة في الفنوف الغربية المعاصرة، النشأة والتاريخ. 2
 .دراسة تحميمية شاممة. أثر مضاميف الحضارة اإلسالمية عمى الصورة في الفنوف الغربية المعاصرة. 3 

 :الدراسات المرتبطة قسمت إلى ثالث دراسات رئيسة و هي
 :دراسات مرتبطة بالحضارة االسالمية .1

 . كتاب الفف اإلسالمي، أبو صالح األلفي .1.1.1
 . كتاب الفناف اإلسالمي، عفيؼ البينسي .1.1.2
  القاىرة  ، دار المعارؼ5ط:  كتاب فنوف الشرؽ األوسط في العصور اإلسالمية ، عالـ، نعمت إسماعيؿ  .1.1.3
  ، دار األصدقاء1عياض عبد الرحمف اميف  ، ط (فف التصوير  )كتاب إشكالية التأويؿ في الفف العربي اإلسالمي  .1.1.4

 .دراسات مرتبطة بالصورة في الفنون الغربية المعاصر .2
 . كتاب أوىاـ الصور، طالؿ المعال .2.1.1
 .كتاب ضرورة الفف، آرنست فيشر .2.1.2
 .كتاب حرية الفناف، حسف سميماف .2.1.3

 . دراسات مرتبطة بأثر مضامين الحضارة اإلسالمية عمى الصورة في الفنون الغربية المعاصرة .3
 عبداهلل عطية عبدالحافظ- اآلثار والفنوف اإلسالمية كتاب  .3.1.1
 .كتاب الفف اإلسالمي التزاـ وابتداع، صالح أحمد الشامي .3.1.2

 :إجراءات البحث  .4
والتي تتبنى المفاىيـ واألفكار و الحقائؽ المرتبطة . اتبعت الباحثة في جمع الدراسات السابقة كؿ ما ينطبؽ عمى المحاور الرئيسة لمبحث

 .بالبحث

 :الحضارة اإلسالمية أشكالها و مضامينها المتفردة: المحور األول
متمثاًل في األشكاؿ اليندسية و . عالـ الفف اإلسالمي ىو عالـ يحكمو منطؽ تشكيمي داخمي، وتنظيـ رياضي دقيؽ أساسو الدوائر والموالب

فقد تجاوزت مظاىر العالـ المرئي، والحكاية المسرودة لعالـ . مف ىنا تميزت الحضارة اإلسالمية بفنيا المتفرد. (1)التوريؽ، كما في شكؿ 
مستقؿ ومنتظـ، اتخذت منو األشكاؿ مواصفات لمبررات الجماؿ الحسي الخالص، كما اعتمد الفناف المسمـ عمى منطؽ التحميؿ و التعميؿ، 

ـ، قد تبنت مبدأ محاكاة عالـ المبادئ ، فالفف 19فالفنوف الغربية منذ نشأتيا مع اإلغريؽ مرورًا بعصر النيضة حتى الكالسيكية في القرف 
 (.90ـ، ص2005عطية،  ). اإلسالمي أدرؾ جوىر الباطف بطريقة الحدس المباشر و بروح الفناف ال بعقمو

 
 
 
 
 
 

 . في الفن اإلسالمياألشكال الهندسية و التوريقبعض : (1)شكل 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmhstj5tcgCFcSSHgody3wETA&url=http://beautiful-love.net/%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9/&psig=AFQjCNF5Ty0_iUvYpzl4Gqkbf_VcXKxNyA&ust=1444499246465901
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOCtfT5tcgCFYQkHgodi2UIUQ&url=http://www.alkindyfx.com/vb/alkindyfx10446/&psig=AFQjCNF5Ty0_iUvYpzl4Gqkbf_VcXKxNyA&ust=1444499246465901
https://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.sunna.info/souwar/data/media/34/010.jpg&imgrefurl=http://hashemi123.ahlamuntada.com/t727-topic&docid=OsfX9rkeIhx3MM&tbnid=VZsuGHGBuIyzjM:&w=540&h=540&ved=0CAIQxiBqFQoTCPjm4ZP6tcgCFcGnHgodDowGaQ&iact=c&ictx=1
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وجدير بالذكر أف الفنوف اإلسالمية ىي الحمقة األخيرة مف حمقات الحضارات التي مرت بيا اإلنسانية منذ عصور ما قبؿ التاريخ 
 ،فنالحظ أنو ما مف فف ازدىر وانتشر إال واقتبس مف الفنوف السابقة لو ، (1).حتى أشرؽ اإلسالـ بنوره عمى أيدي عرب الحجاز

 (2). كما نجد كثيرًا مف عناصر الفف اإلسالمي انتقمت إلى فنوف الغرب 
 إف الحضارة اإلسالمية التي تألقت بميزات وأساليب فنية خاصة امتزجت بالواقع اإلنساني آنذاؾ وأصبحت فيما بعد وثائؽ 

مباشرة تحمؿ مميزات الحضارة العامة إضافة إلى فنونيا المختمفة وأصبحت مثؿ ىذه الوثائؽ دالئؿ تاريخية وفنية نستميـ في مجاؿ 
الفنوف المختمفة ومحط تأثير عند الكثير مف الفنانيف التشكيمييف بوجو التحديد عمى بعض مفرداتيا ، وفي ىذا الحاؿ تكوف جميع 

تمؾ المفردات المقتبسة مف الفنوف اإلسالمية كموروث حضاري في الرسـ األوروبي الحديث وموقع اىتماـ لدى الكثيريف مف الفنانيف 
 .(3) 

والفمسفو اإلسالميو تعد مف أبرز صور ىذه الحضارة،ويتميز الفف اإلسالمي عف غيره مف الفنوف القديمة بكونو مف أوسع الفنوف 
انتشارًا وذلؾ التساع رقعة اإلمبراطورية اإلسالمية التي امتدت مف الصيف شرقًا إلى اسبانيا غربًا واختالؼ طرز وفنوف شعوبيا 
المختمفة سنالحظ اختالفًا ظاىرًا في بعض عناصر وأساليب المدارس الفنية اإلسالمية التي مف بينيا الديف اإلسالمي ، مما نتج 

 عنو فف جديد عرؼ بالفف اإلسالمي ، وسنجد أف لكؿ فترة لونيا الخاص مف العظمة الفنية
فقد وضع الفناف المسمـ الخطوط األساسية التي صاغت الطابع الشرقي لمفف اإلسالمي منطمقًا مف معيار فني جديد، يعد مثؿ ىذه 

تقدـ في بناء العمؿ الفني بأدوار متساوية، إذا ما ٌحورت و تـ تبسيط أشكاليا مف  (النبات- الحيواف- الطير )العناصر المختمفة 
أجؿ أف نحقؽ غايات جمالية، و بذا نشأت الصيغ التجريدية في الفف اإلسالمي والزمت تطوره، وبزغ دور الخطوط المنحنية 

اإلنسانية برشاقتيا باإلضافة إلى العناصر اليندسية ذات الجماؿ الرياضي و قد نوع في قيمتيا الخطية و المممسية فظيرت محققة 
وفف التصوير في عصور اإلسالـ مثالو قصر . لمبدأ التجانس وتمتعت بحركة ذاتية نابعة مف تمايؿ الخطوط وانسيابيا في حرية

حيث وجدت بو أقدـ الرسـو الجدارية التي اشتيرت بتصويرىا لمحياة اليومية و مشاىد الحيوانات و األفالؾ و . (2)، شكؿ 4عميرة
البروج ، ويوجد بيا كذلؾ غرفة تشتمؿ عمى صورة ألشخاص عراة يستحموف ذكورًا و إناثًا، ومف المرجح أف مثؿ ىذه الموضوعات 

 بالعربية و ـكذلؾ وجد بالقصر مجموعة مف الرسـو لعدد مف المموؾ مكتوبة أسماؤىيـ عمى رؤوسو. مستمدة مف نماذج ىيمينية
 . اليونانية

 

 
 
 

 في دمشؽ، حيث ظيرت عازفة العود، و نافخ الناي مف مشيد أقوى ما يمكف 5وليس أدؿ مف التصاوير التي زينت قصر الحير
 (.3شكؿ ). وصفو أنو نموذج ساساني ، وىو يشبو بكثرة النقوش التي عمى الصحوف الفضية والمصنعة في طيراف

 

 
 

                                                           
  كـ شرقي عماف بناؤه صغير نسبيًا لذلؾ ُيسّميو البعض بالقصير75عميراء ىو قصر صحراوي أموي يقع في شماؿ الصحراء األردنية في منطقة األزرؽ في محافظة الزرقاحوالي 4

 كـ بناه الخميفة األموي ىشاـ بف عبد 100 كـ شرقا وعف مدينة الرصافة حوالي 10قصر الحير الشرقي، يقع القصر في البادية السورية بالقرب مف مدينة السخنة حوالي 5
 . ىجرية ويقع القصر ضمف نطاؽ مدينة أثرية كاممة كانت منتجعا لمخميفة في العصر األموي110الممؾ عاـ 

 .بعض التصاوير عمى جدران قصر عميراء، األردن: (2)شكل 

بعض التصاوير عمى جدران قصر الحير ، : (3)شكل 
 .دمشق

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLaHhfWEtsgCFQI9FAodWx4Bhw&url=http://aljsad.org/showthread.php?t=107271&psig=AFQjCNHMjRNa05C-6hrHXkLES1TpLBYeFw&ust=1444502385757085
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLaHhfWEtsgCFQI9FAodWx4Bhw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harrowing_of_Hell_Mirozh.jpg&psig=AFQjCNHMjRNa05C-6hrHXkLES1TpLBYeFw&ust=1444502385757085
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLaHhfWEtsgCFQI9FAodWx4Bhw&url=http://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=12551&psig=AFQjCNHMjRNa05C-6hrHXkLES1TpLBYeFw&ust=1444502385757085
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIiikMWOtsgCFcOzFAodl_wLAQ&url=http://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=161115&psig=AFQjCNHaWwTlGAbl8tKECoJiZyaXpg5VDQ&ust=1444504005685300
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يعد الفف اإلسالمي خطابًا متحد المعاني ، ولغة متفردة عبرت عف وحدة المسمميف وتماسكيـ واتصاليـ الوجداني عمى الرغـ مف 
تباعد األقطار واألقاليـ ، والفنوف بوصفيا وعاء لقيـ الشعوب وانعكاسيا لمفاىيميا ، سجمت بصدؽ مفيـو المسمـ لمكوف ولمحياة ، 

والخط العربي ، . وقدمت البديؿ الواقعي لمتصورات الجامدة والرتيبة والخاوية التي راوحت عندىا فنوف األمـ األخرى حقبًا طويمة 
، ولما لو  وىو إحدى صيغ الفنوف اإلسالمية ، أثرى حياة المسمميف وال يزاؿ بتوكيده الصمة الوثيقة بيف العقيدة والتعبير الفني الممتـز

 مف ارتباط بفنوف التشكيؿ والزخرفة،مما منحو القدرة عمى التأثير العميؽ في فنوف الحضارات األخرى 

و الذي يتضح أف الفف اإلسالمي انتشر حامال ذلؾ الشكؿ الموحد وذلؾ المضموف الثابت بثبات االيماف ، لقد كاف الشكؿ ىو المغة 
وما زاؿ انتشار ىذا الفف قائمًا حتى يومنا ىذا ، فالفف . التي تعامؿ بيا المسمموف المبدعوف، فكاف إيمانيـ واحدًا، كاف فنيـ أيًضا
كما أف الفف اإلسالمي رغـ قدومو عمى حضارات مختمفة .الحديث نيؿ مف تقاليد الفف اإلسالمي بشكؿ واسع مشكاُل تيارات أساسية

وأركز في بحثي ىذا عمى الرقش العربي، وىو غالبا الرسـ الذي يعتمد عمى أشكاؿ .إال أف لو شخصية مستقمة تميزه عف غيره
ىندسية بالفرجار فييا تشكيالت ثالثية ورباعية وخماسية مع مضاعفاتيا، وحور في كؿ شكؿ حتى لـ يعد ألنواع ىذه التشكيالت 

 حدوداً 
كذلؾ ".وأنو ىو يبديء و يعيد" والميـ ىو إدراؾ ما تحممو ىذه األشكاؿ مف مفاىيـ عميقة أغمبيا عقائدية رمزت إلى قولو تعالى

وجب عمينا ذكر النوع اآلخر مف الرقش أال وىو الذي أطمؽ عميو العمماء اسـ الرمي، حيث امتاز بالتوريقات النباتية وما بيف ىذا و 
وىنا نؤكد أف التصوير اإلسالمي والذي ركزت عميو الدراسة الحالية مف . ذاؾ يتجمى لنا الخط العربي بكامؿ قوتو وجماؿ فنو

الحضارة االسالمية لـ يقتصر فقط عمى الرقش العربي، فيناؾ مايسمى تصوير الطبيعة والكائنات الحية ولكف بأسموب خاص 
بالفناف المسمـ وفيو يتجمى عمـ الجماؿ اإلسالمي، الذى اتضح فيو التجريد بقوة ابتعادًا مف الفناف المسمـ عف كؿ ما يمكف أف يكوف 

محرمًا عقائديًّا، لكف ىناؾ مف تجاوز و تجرا عمى وصفو بالبدائية وعدـ النضج وأجده رأي غير مدروس ولـ يتبيف و يتعمؽ في 
 .الذي تفردت مضامينو بالتوحيد اإلليي ميما تعددت أشكالو. ىذا الجانب الرائع مف الفف اإلسالمي

 :ومن أهم مضامين الفن االسالمي بشكل عام
رادتو؛ لذلؾ حؽ لنا تفسير الكثير مما  .1 أف الفناف المسمـ يرى كؿ األشياء مف خالؿ مفيوميا كموجودات بفعؿ اهلل وا 

الحظناه في التحريؼ في األشكاؿ و عدـ االلتزاـ بالمنظور التزامًا حرفياًّا، كذلؾ ما كنا نمحظو مف كثافة في األشكاؿ و 
. فتفسير كؿ ذلؾ جمي وواضح أال وىو مضموف روحي لألشياء يمتـز فيو الفناف بعدـ مضاىاة خمؽ اهلل. إشغاؿ الفراغ

عمى عكس ما تضمنتو الفنوف الغربية مف التركيز عمى المحاكاة الكاممة لمنموذج اإلليي في الكائنات، حيث انصب جؿ 
اىتماميـ لمتركيز عمى الرؤية مف خالؿ االنساف المشاىد بينما لرؤية تكوف بعيف اهلل الشاممة، فالفف عند الفناف المسمـ ىو 

 .فف حدسي معرفي يختمؼ اختالفًا شاسعًا عف اإلحساس ، حيث ارتبط الحدس بالذىف و الوجداف
إذ نالحظ أف مف أىـ المضاميف التي تميز بيا الفف اإلسالمي و تفرد ىي الوحدة ، فالتصاوير الموجودة في أي : الوحدة .2

وعمى ذلؾ يمكننا أف ندرؾ تماما أف الوحدة ىي مضموف . قطر إسالمي نجدىا مشابية و مقاربة لما نجده في قطر آخر
 .روحي شمؿ جميع ما اشتغؿ عميو الفناف المسمـ

ويبقى وجو ربؾ ذو " والمضموف المتأصؿ الذي مارسو  الفنانوف المسمموف ىو فكرة السرمدية هلل و الفناء لممخموقات  .3
فكؿ شيء زائؿ إال وجو اهلل، وىو غير قابؿ لمشبو أو التصوير؛ لذا لجأ الفنانوف المسمموف إلى التجريد و " الجالؿ واإلكراـ

 .التحوير ليس ضعفًا منيـ لمحاكاة الواقع ولكف شعورىـ الدائـ بتفاىة الوجود واالنشغاؿ المستمر باألزلي
 . بأف ىناؾ حركة مطمقة ومتحررة مف كؿ قيد فى إطار النسؽ الزخرفى أًأيتًقطتفيالزخرفتاإلسالهيتتعطياإلحساسالتلقائي .4
 .اختفاء جٌسيت الفٌاى، وبقاء اإلسالم هويت واحذة لكل فٌاى: هي هظاهر الوحذة في الفي اإلسالهي .5

 اليوجذ تجسين تصويرى ثالثي األبعاد في الفٌوى اإلسالهيت وباألخص التشخيص وتوثيل الجسن البشرى  .6
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مف مضاميف في أساسيا .. فيما سبؽ ذكرت الباحثة بعض ونزر يسير عف المضاميف التي تميزت بيا فنوف الحضارة اإلسالمية
مضموف روحي عمؿ عمى الرمزية والتأويؿ و التحوير أدى إلى خمؽ أسموب جديد متميز و منفرد بمضامينو الروحية و بأشكالو 
المجردة باختالؼ ما تصوره مف كائنات أو أبنية أو حتى إنساف ولنا في ذلؾ شواىد كثيرة، سنشير ليا مثؿ التصوير بالفسيفساء 

و بعض األمثمة عمى الرسـو الجدارية كما ىو ببعض القصور العربية مثؿ قصر عمرة وقصر . 6كما ىو موجود في قبة الصخرة
.  ومقامات الحريري 9، كذلؾ فف تصوير المخطوطات مثؿ مخطوطة األغاني ألبي فرج األصفياني8 و الشرقي7الحير الغربي

 . ومنمنماتو المعروفة وىي كثيرة10وأخيرًا فف المنمنمات وىنا يظير جميا مدرسة بيزاد

 :الصورة في الفنون الغربية: المحور الثاني
الصورة ىائمة بيف الشكؿ و الفكرة، ولكؿ منيما سمطتو عمى الحيز المعنوي لفيض الخياؿ، الذي يغمب طرًفا عمى آخر، الشكؿ 
الذي ىو ظاىرة ثابتة، يحققيا الخياؿ عف المتصور، وال يمكف تغيير مواصفات تحققيا اال باستدعاء مفاىيـ  مغايرة ومختمفة، 
سمبًا )تؤسس لبناء األشكاؿ الجديدة، إذ يبقى الشكؿ في ذاتو، أو ما حققو مف شروط تواجد، تتعارؼ عمييا الكائنات المتعاممة معو 

، وال يمكف تغييره إال بتغيير شروط تحققو عبر تبديؿ لغة صياغتو، واليدؼ منو، بمغة تقتحـ الفكرة مف الصورة، (أو إيجاباً 
الذي نحدثو في . والمشاعر أو األحاسيس التي سيجري استبداليا لمتدليؿ عمى العالقات الجديدة، التي ستخمفيا عاصفة االنقالب

، الذي (الواقعي أو االفتراضي )وال متناه مع الواقع . ظاىرة شكؿ مف األشكاؿ ، كونو حقيقة مادية أو معنوية، وعمى ارتباط شامؿ
 (.29ـ،ص2001معال، ). نعده كوًنا فاعال في تشكيؿ ذات الشكؿ

المضموف يعني شيًئا أكثر بكثير مف مجرد الموضوع أو الفكرة، وأنو ميما يكف مف أىمية اختيار الموضوع فإف مضموف العمؿ 
 فعمؿ الفناف ىو قوة داخمية تنبع منو، فيو يتناوؿ مواد (.206فيشر، ص).الفني ال يتحدد بما يتناولو بقدر ما يتحدد بأسموب تناولو

متباينة ومتمردة ويشكؿ منيا عمال فنيًا متكاماَل ، وبالطبع تصادفو عقبات يحاوؿ أف يجتازىا و يحاوؿ الفناف أف يحمؿ الصورة كؿ 
فاألعماؿ الفنية التي تنطبؽ عمى شخصية الفناف، انطباؽ القناع الحي عمى الوجو ال قيمة ليا، . المضاميف التي يسعى إلبرازىا

والفف العظيـ يفصح عف الخمؽ الذي كثيرًا ما يعاكس الشخصية،   (character)وليس يفصح أحد منيا عف أي خمؽ شخصي  
 .والخمؽ يظير عندما يعمؿ الفناف وىو أقؿ ما يكوف اىتماما بالتعبير الذاتي. كما نرى في حاؿ جوجاف

وما الشكؿ إال العالقة بيف .  الصورة ىي مفردة مطابقة لمصطمح الشكؿ وىي المظير الكمي لمعمؿ الفني مف منظور ثالثي األبعاد
األجزاء في العمؿ ومدى تأثيرىا عمى نسيجو الكمي، والسبيؿ إلى إدراكو في الفنوف البصرية ىو الرؤية المزدوجة بالعينيف معًا، حيث 

ترى كؿ عيف عمى حدة الشيء المرئي مف زاويتيا الخاصة، لكي ينشط الذىف بعد ذلؾ مؤكدا عمى المزج بيف الصورتيف إلنتاج 
متناولة بشكؿ عاـ وخاص في الفنوف " العصرية" أصبحت قضية و. (104ـ، ص 2007المناصرة،  ). صورة واحدة ثالثية األبعاد

                                                           
، وىو أحد أىـ المساجد االسالمية في مدينة القدسالفمسطينية، ، إذ (المسجد األقصى ىو كؿ ما داخؿ سور األقصى)مصمى قبة الصخرة أحد أجزاء المسجد األقصى المبارؾ 6

 .ُتعتبر قّبتو مف أىـ وأبرز المعالـ المعمارية اإلسالمية
 [1]. ـ في عيد ىشاـ بف عبد الممؾ727/  ىػ 109بني سنة . كـ جنوب غرب تدمر60قصر الحير الغربي ىو قصر أثري يقع نحو 7
 كـ بناه الخميفة األموي ىشاـ بف عبد 100 كـ شرقا وعف مدينة الرصافة حوالي 10قصر الحير الشرقي، يقع القصر في البادية السورية بالقرب مف مدينة السخنة حوالي 8

 . ىجرية ويقع القصر ضمف نطاؽ مدينة أثرية كاممة كانت منتجعا لمخميفة في العصر األموي110الممؾ عاـ 
 .، عمي بف الحسيف بف محمد بف أحمد بف الييثـ المرواني كاف أديبا عربيا، ، ونشأ وتوفي في بغداد(ـ967ـ897)أبو الفرج األصفياني 9

 عينو الشاه إسماعيؿ مديرًا لممكتبة الممكية. درس التصوير عمى يد بير سيد أحمد التبريزي وعمى ميرؾ نقاش.كماؿ الديف ِبْيزاد مصورمنمنمات ، مف أىؿ ىراة10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/897
https://ar.wikipedia.org/wiki/897
https://ar.wikipedia.org/wiki/897
https://ar.wikipedia.org/wiki/897
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وىناؾ أيًضا وضوح كاؼ .  التشكيمية، لكف ىناؾ خطوطًا عريضة وواضحة تحدد القيـ الفنية المطمقة التي تتعمؽ بالزماف و المكاف
 . والمدارس واالتجاىات الفنية بسبب التقمبات و التغييرات المفاجئة في سمات العصرتالنييار األيدولوجيا

فمف . عميو فإف تناولنا اآلف لمصورة الفنية مف النشأة لممعاصرة سيخضع لمكثير مف العوامؿ التي أثرت عمييا(. 92ـ، ص2007وىبة،)
الذي انتشر أكبر انتشار بيف التطورات األوروبية عقب " art informelالفف الالنظامي " ضمف الفنوف الغربية ظيرت فف أسموه 

 (.81ـ، 1997سمييث،). الحرب ولـ يكف ىو البداية الوحيدة

وعمى سبيؿ المثاؿ في سياقنا ىذا ىو الفناف بابمو بيكاسو عندما يرسـ دوف عناية ، سألو أحدىـ كيؼ يجسر عمى إنتاج صورة تبدأ 
 (.166اليوت، ص)".الفكر" ، والذي عناه بذلؾ ىو "األسطورة ىي التي تعيش" بالبيوت والتصدع، أجاب 

 
 

 

 
بتصوير األشياء و العالقات ، بصورة واضحة كما هي عليه في العالم الحقيقي الصورة أياـ االتجاه الواقعي كانت  .1

 وبتصوير الجوهر الداخلي لألشياء...الواقعي
  بدأت مع التحوالت المهمة التي شهدها المجتمع في القرن العشرينوالصور في فترة الحداثة كانت .2

التمييز المطمؽ لمفرد ، المبالغة في تصوير المشاىد الدرامية واأللواف الزاىية الحركات عنيفة  و  واندالع الحربين العالميتين
 واألشكاؿ درامية ثورية 

والصورة عند االنطباعييف الفرنسييف ما بعد الحداثة عبارة عف نقاط وضعت في لطخات سريعة، تالعب نور الشمس عمى  .3
 .األرض

 تأتي مقنعة، فقد تعمد الفناف إظيارىا كفواكو نحتت مف حجارة كريمة، ونجح في 11فالتفاح والفواكو األخرى في لوحات كريفمي
وفي كال الحالتيف . أما في جمادات الفناف براؾ فإنو تعمد أف يظيرىا كصباغ، أي كجزء مف الصورة المصبوغة نفسيا. مسعاه

نالحظ أنو قد ضحى الفنانوف بييئة التفاح عف قصد مف أجؿ صورية الصورة،  وتمادى الفنانوف في الخموص مف الصورة إلى 
فالمحتوى . ؟؟ فماىي ؟ قد يفسر عمى أنو شكؿ قائـ في الفضاء لو لوف ما وتماسؾ ما ،وال غير"أف وصموا إلى األشكاؿ البحتة

الظاىر لصورة مف أعماؿ الفناف فيرمير يمثؿ شيًئا رآه، ومع ذلؾ فإف محتواىا الكامف، وىو مغزاىا الحقيقي، يسمو عمى مجرد 
 .التمثيؿ ويتخطاه

 

 
 

 

                                                           
 .في فترة الفف ازدىار الفف القوطيعصر النيضةاإليطاليًافي كانرساـ (1430البندقية1495أسكولي بيتشينو)11

   ،كريفلي ، زيت مادونا ديال نيكس: األلمانية(:   5)شكل 

 .سم48*71على كنفس، 

    ، براك ، زيت على كنفس ستوديو مع الجمجمة(:  6)شكل 

 م1938، 

    ، بيكاسو، زيت على Endormie (:  4)شكل 

 .م1935كنفس، 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPPN-YKsu8gCFUGAGgodw18A4A&url=http://www.theguardian.com/artanddesign/2011/apr/27/picasso-painting-lover-auction&psig=AFQjCNHA0Sgplr-oh1cFfX7lAsBqV2MV4A&ust=1444684677798051
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLTi1_Wtu8gCFUNZFAodjGsCRw&url=http://www.fineart-china.com/htmlimg/image-40210.html&psig=AFQjCNFdYPrWSFaa5ZAOcyj95uIkOY1_qw&ust=1444685168842516
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM_mya-vu8gCFUg9FAod2C0LWA&url=http://www.startimes.com/?t=24361546&psig=AFQjCNH2Vi4YihWI8957iYjib_7w5P7wNg&ust=1444685589260732
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فالمجتمع يتطور و .. فالفناف عمومًا يممؾ حرية ، لكف تمؾ الحرية يجب أف تحمؿ جانبي المرونة و العمؽ حتى يصؿ الفناف بيا الى ما يأمؿ
ينمو و تتغير قضايا الفكر فيو و يتبعيا في ذلؾ عمـ الجماؿ، وىو عمـ يرمي إلى ربط الجماىير بالحكـ، وبوجو خاص أرى أنو قد يتعارض مع 

إف : وجدت مف خالؿ قراءتي المستمرة في ىذا المبحث الفناف الغربي خضع لعدة أنظمة فأرسطو يقوؿ.. بعض مواقؼ الفناف ووجوده كمفكر
ففنانوىـ خضعوا لنظاـ رأسمالي واشتراكي وقوى .. الحرية شيء وممارستيا شيء آخر.. حريتو خاضعة لمنظرة االجتماعية والحاجة األرستقراطية

بعكس ما تأثر بو الفناف المسمـ مف روحانيات تشربت بيا نفسو و تعمؽ فييا بإيماف طرحو . (180سميماف ، ص )..تنازعت الفناف وأثرت عميو
 .مف خالؿ مضاميف حوليا إلى أشكاؿ معبرة في صورة نيائية

فًنا متزًنا نقياًّ، يأنس إليو اإلنساف، ويجد المتعب .. أريد فناًّ خالًصا، خاليًا مف التعقيدات و المضايقات: " ، كاف يقوؿ "ماتيس" فأحد فنانييـ
ولـ يعثر عمى كنزه إال في الشرؽ حيث وجد ما كاف يعثر عميو في ..". أمامو راحتو، ويشعر المكتئب إزاءه باليدوء النفسي، والرضا، والسكينة

ومف  شدة تأثره عاد إلى بالده محماًل .. األجواء الشرقية، مأل فراغ نفسو بزخرفية مذاقو، وبشفافية عناصره، وثراء تراكيبو، وبساطة مضامينو
 (.78بيكار، ص ). بمختمؼ الطنافس والمنسوجات والمرايا واألواني الخزفية و النحاسية و قطع األثاث، التي مأل بيا مسكنو في جنوب فرنسا

 :أثر مضامين الحضارة اإلسالمية عمى الصورة في الفنون الغربية المعاصرة: المحور الثالث 

إال أف بعض الفنانيف ممف أتيح ليـ فرصة االطالع عمى .. لمفف الغربي فمسفة كاممة واسعة وممتدة و قديمة جدا مف عيد أفالطوف
أمثاؿ دوالكروا و شاسيريو وفرومانتاف، اتضح ليـ مدى أنيـ كانوا يعيشوف أسرى لعالـ جامد . الفف العربي المتصبغ بالفف اإلسالمي

كما صرح بذلؾ أكثرىـ تأثرًا الفناف بوؿ كمي والفناف ماتيس؛  وذلؾ بعد أف تمكنا مف زيارة بالد المغرب العربي،حيث لمسوا األصالة 
والخصوصية، ولعؿ الفف اإلسالمي بمناخو و وألوانو وفمسفتو ، كاف أكثر جاذبية عند الفنانيف مف أمثاؿ دوال كروا و ماتيس و بوؿ 
كمي وغيرىـ، ممف رأوا في الشرؽ، الشمس والموف و الخط المنساب والمواضيع الغربية ، كؿ ذلؾ دوف أف يكوف مف شأنيـ البحث 

الفمسفي و الجمالي، و لكنيـ قدموا الدليؿ عمى مقدرة الفف العربي و االسالمي عمى التطور السريع تطورًا متماشيًا مع العصر و مع 
مفيـو الفف الحديث، كما أنيـ وضعوا الفناف العربي واإلسالمي أماـ مسؤولياتو في العودة إلى تراثو و تقاليده و فنو لكي يقيـ عمييا 

 (.23ـ، ص1986البينسي،  ).أساليب جديدة و معاصرة
،  (1798 - 1863 )(Eugène Delacroix: فرنسي)وفي ىذا الصدد نورد ببعض اإليجاز تأثر الفناف أوجيف ديالكروا  .1

لو العديد مف الموحات الفنية المحفوظة في متحؼ الموفر وغيره . وىو رساـ فرنسي مف رواد المدرسة الرومانسية الفرنسية
ـ، حيث كاف ذىابو في المقاـ األوؿ لدراسة 1832بسفرتو إلى شماؿ أفريقيا لطنجة ؛ وذلؾ ضمف بعثة دبموماسية عاـ 

الفف واليروب مف حضارة باريس عمى أمؿ منو لرؤية وتعايش مع مجتمع أقؿ تحضرًا، ولكنو في ىذه الرحمة أنتج أكثر 
 بالفرشاة استخداـ ضرباتوكاف أسموبو في الرسـ ب.  لوحة قامت عمى المشاىدة لحياة الناس في شماؿ أفريقيا100مف 

وكاف رمزيًا في .  في أعماؿ االنطباعييفعمقاً كؿ لأللواف يشالتأثيرات البصرية  وكاف تركيزه عمى  التعبيريةعنى بيا
ومعظـ . وقد رسـ النساء سرًّا في الجزائر حيث وجد صعوبة بالغة في رسـ المسممات منيف بسبب الحجاب. أعمالو

، حيث (4)كما ظير في أعمالو الخيؿ العربي األصيؿ ، وكمثاؿ لوحتو شكؿ رقـ . تصويره كاف لمييوديات و أعراسيف
نرى ثالث نساء يجمسف عمى أرضية غرفة، ” نساء الجزائر" نرى تأثيرًا كبيرًا لمتصوير اإلسالمي عمى لوحتو الحالية 

، مقعدىاىو منظر المرأة الجالسة إلى اليسار مستندًة إلى كذلؾ وما يمفت االنتباه . تيفخادـمراء ؾباإلضافة إلى امرأة س
يميف فتبدواف كما لو أنيما تتبادالف حديثا اؿ أما المرأتاف الجالستاف إلى . متناغمةلوافا أذات مالمح جميمة وفستاف ذوىي 

عتبرت تحفة فنية مف و ا. شخصيا، ولعّؿ أىـّ مممح في ىذه الموحة ىو حركة األلواف واألشكػاؿ فييا وتمقائيةتفاصيميا
طار المرآة واألريكة التي  وحي تأثر الفناف بالفف االسالمي فييا وأبرزىا الزخرفة اليندسية التي عناىا الفناف عمى الجدار وا 
تستند عمييا المرأة ، مع االنتباه لجو الصورة العاـ وكثرة التفاصيؿ الدالة عمى الحركة الدائمة كميا مضاميف روحية تأثر 

 .  فالتأثير واضح في ذلؾ ال محالة..بيا الفناف في صورتو سواء أدرؾ ذلؾ أو ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/1798
https://ar.wikipedia.org/wiki/1798
https://ar.wikipedia.org/wiki/1863
https://ar.wikipedia.org/wiki/1863
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مف أشير رسامي المدرسة الرومانسية زار عدة مرات . (ـ1856-1819) تيودور شاسيريو  المستشرؽالرسامالفرنسي .2
في "رومنسية .ومف أىـ ما صوره ىي لوحة عطيؿ و ديدمونة. الجزائر التي استوحى منيا معظـ لوحاتو عف الشرؽ

 .لشكسبير" ُعطيؿ"، والمقتبسة مف مسرحية ـ1850البندقية ، كما تصورىاعاـ 
 

 

 

 

 

 1846في عاـ .رساـ و كاتب فرنسي.  (ـEugèneFromentin 1820– 1876: بالفرنسية)الفناف أوجيف فرومنتاف  .3
فكاف فرومنتاف واحدًا . ووقع تحت سحر الصحراء. قاـ فرومنتاف، برفقة عدد مف أصدقائو  برحمة إلى الصحراء الجزائرية

ولما كاف قادرًا في سف مبكرة أف يزور األرض والشعب الذي استوحى منو . مف أوائؿ الوصافيف التصويرييف في الجزائر
معظـ أعمالو، وأف يختزف ذكرياتو وصوره بالتفاصيؿ التصويرية والوصفية لمحياة في شماؿ أفريقيا،  فرجع إلى الجزائر 

 قاـ بزيارة ثالثة لمجزائر، مصاحبًا بعثة تنقيب عف 1852،وفي 1848-1847مرة ثانية، وأقاـ فييا قرابة سنة كاممة 
اآلثار، وفييا أكمؿ دراستو الدقيقة لمناظر البمد وعادات شعبو، األمر الذي مكنو مف أف يعطي عممو دقة واقعية تأتي مف 

وقد رسـ في ىذه الرحالت عددًا كبيرًا مف الموحات ذات الموضوعات االستشراقية الفّجة . كما زار مصر. المعرفة المصيقة
: ، كما جمع فييا كثيرًا مف االنطباعات، نشرىا في ثالثة مجمدات(...أحصنة تعدو، جاريات جميالت، شيوخ قبائؿ)
انطباعات مف رحمة إلى »، (1859)عاـ « عاـ في منطقة الساحؿ»، (1857)عاـ « صيؼ في الصحراء الكبرى»

وكما ىي الحاؿ لدى غالبية كتاب الرحالت األوربييف يضيؼ فرومنتاف إلى الوصؼ الظاىري . (1881)عاـ « مصر
: لممناطؽ التي زارىا والشعوب التي قابميا أحكامًا قّيمة مبنية عمى معايير مركزية أوروبية ، وىذا ما يجعمو يقوؿ مثالً 

إف العرب ىـ الشعب الوحيد الذي استطاع االحتفاظ بكبريائو ؛ ألنو عرؼ كيؼ يبقى بسيطًا في حياتو وتقاليده وأسفاره » 
 .1876توفي في ساف موريس عاـ . «وسط الشعوب األخرى المتمدنة

 

 

 

 

.م١٨٣٤نساء الجزائر، ديالكروا، زيت عمى كانفس ، متحف الموفر،: (7)

 

. م1850عطيل و ديدمونة، شاسيرويو، رسم عمى كانفس، : (8)
 

.  ، رسم عمى كانفس،           مفرومنتان، :  (9)
 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_d4rjSt8gCFYu4FAod70oLDQ&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Women_of_Algiers&psig=AFQjCNELeJbyMAHiCwYxY0TZwoFqSxW50A&ust=1444557565666496
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a1/3c/d6/a13cd6cc166d6513de7a0baf9e0917dc.jpg
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اتًا ورساًما بالمقاـ األوؿ الفرنسي، الفناف ( ـ 1954 – ـ1869 )ماتيس إميؿهنريالفناف  .4 واحد مف ثالثة ىو . كاف نحَّ
بأف فييا َمْياًل إلى .فنانيف ساعدوا في تحديد التطورات الثورية في الفنوف التشكيمية في العقود األولى مف القرف العشريف

جاء ماتيس إلى طنجة في مناسبتيف معروفتيف، وبعد ذلؾ تكررت ىذه .الزخرفة أشبو بفف الشرقيف األدنى واألوسط
، ـ1912أوؿ مرة جاء فييا ىذا الرساـ الفرنسي إلى المدينة كانت وعمره يقارب الخمسيف بقميؿ، أي سنة . المناسبات

، وقضى بيا وقتا قصيرا، لكنو لـ يغب طويال، وعاد إلييا ىذه المرة سنة واحدة بعد ذلؾ، 1912حيث وصميا في شتاء 
وكاف يرصد تفاصيؿ المدينة العتيقة واألسوار . ، وخالليا اكتشؼ المدينة بكؿ تفاصيمياـ1913فبرايروبالضبط في 

لعبت لوحات ماتيس وقتيا دورا كبيرا في دفع .  التي تبدو قريبة جدا وعمى مرمى حجرباوأورالبرتغالية وخمؼ ذلؾ جباؿ 
طنجة إلى واجية الشيرة العالمية، وبفضؿ تمؾ الموحات التي غزت دور العرض العالمية وكاف عددىا يفوؽ الستيف لوحة، 

 . صارت طنجة محجا لمزيد مف الفنانيف والمثقفيف والزوار مف كؿ األصناؼ، وبينيـ رساموف كثيروف أيضا

 

 

 

 

 قرف كامؿ عمى الزيارة التي قاـ بيا الرساـ السويسري بوؿ كمي ورفيقيو أوغست ماّكي ولويس مواييو مر: الفناف بوؿ كمي  .5
 – 1879)ىو . بي وىو رساـ مف أـ سويسرية وأب ألمانيوحد رواد الفف الحديث األورأبوؿ كمي . إلى تونس

ُعػمؽ الثقافة العربية وتعّدد أوجو تعبيراتيا وألوانيا بتأثر .  نقطة تحوؿ في حياتو الفنية ىى تونسقدومو إلى(1940
إّنو لي إلى . ال أحتاج إلى البحث عنو. أسرني الموف»: كتب في مذكراتو معّبرًا عف اكتشافو لمضوء التونسي.. وأضوائيا

العمارة اإلسالمية عمى ببوؿ كمي  تأثر ".أنا رساـ. أنا والموف واحد: األبد، أعرؼ ذلؾ المعنى السعيد ليذه المحظة ىو
فقد أحدث اكتشافو لمعمارة اإلسالمية ولمفنوف المرتبطة بيا في مدينة ، تونس  في الرغـ مف األياـ القميمة التي قضاىا 

استعمؿ الكتابة وأسموب . في توّجياتو الفنية والجماليةيًّاالقيرواف والعاصمة تونس والحّمامات وسيدي بوسعيد تحّواًل جذر
ف الفف العربي أاكتشؼ و.. الخط في أعمالو بطريقة تكوف ال مقروءة جمع فييا بيف الشكؿ اليندسي والنقطة والخط

وقد ذىب لمبحث عف . اإلسالمي زاخر باألبعاد المختمفة مف حيث إنيا موزعة بيف الحقيقة الموجودة، وبيف الخياؿ المطمؽ
. ما ىو حاضر وراء الموجود مف خالؿ دراستو لروح الشكؿ محاوال في ذلؾ إحالتو إلى خط ونقطة عمى فضاء ذي بعديف

 مف الحرؼ اةحاوؿ بوؿ كمي في أعمالو أف يمزج بيف أسموبو في التشكيؿ مع العناصر التشكيمية الروحانية المستوح
استوحى الرّساـ فكرة المرّبعات . فأدخؿ الحرؼ. العربي والزخرفة اإلسالمية فاكتشؼ فيو جمالية عمى مستوى الشكؿ

السجاد العربي استوحى كمي مف السجاد العربي، .  والتي رأى خالليا الممّوف1914السحرية مف زيارتو إلى تونس عاـ 
وكذلؾ مبدأ تكرار العناصر كما في . ـ1929عاـ « ورقة مف تسجيالت البمدة»فظير ىذا في أعمالو، كأف نذكر عممو 

ج اف الفنوف القديمة العربية اإلسالمية شّكمت نتخاتمة ومف ذلؾ نست. 1936عاـ « عالـ ىاربور»الزخرفة العربية كعممو 
إلى ميرجاف ؿ دخو يشبياؿكاف الدخوؿ إلى مدينة تونس. ىـوبوؿ كمي ليس إال واحد مف .مصدرًا غنيًا لفنوف الغرب الحديثة

فقد استسمـ إلى األزّقة الضّيقة واألسواؽ المزدحمة واألضواء الساطعة، ممتيمًا بعينيو زخارؼ . مف األلواف واألصوات
 الذي تركو في المدف األوروبية، ضوء ينفذ ر في ىذه المدينة غيمنفردثّمة ضوء . المدينة وأشكاؿ قبابيا وألواف أسوارىا

 .كانت أعمالو ترمي المشاىد لمدى أبعد مف التبصيرات. عميقًا في كؿ األشياء ويبرزىا في صور مختمؼ
 (.126،ص2005خميؿ، )

ماتيس ، : (10)شكل  
سم، زيت عمى قماش 61×50،جاريةفيبنطمونأحمر

، م1924/1925،  
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ختاًما ليس آخر المطاؼ ىذه األمثمة البسيطة مف الفنانيف الذيف 
 .تأثروا بالفف اإلسالمي و خصائصو

 
 :النتائج و التوصيات 

 :أواَل النتائج 
 .وجود تأثير جمي وواضح لمفف اإلسالمي عمى الصورة في الفف الغربي الحديث و المعاصر .1
االستفادة مف التكامؿ الحاصؿ في الفف اإلسالمي كاف سببًا في  لفت نظر كثيريف مف ميتمي الفف والدارسيف لو في  .2

 .  الغرب لو
 .وجود نقمة نوعية في أعماؿ الفنانيف الغربييف بعد دراسة الفف اإلسالمي .3

 :ثانيًا التوصيات 
 . تدريس بعض نظريات الفف اإلسالمي و خصائصو لطالب الفف في أولى مراحميـ الدراسية لمفف .1
 .  السماح بتطبيؽ مقارنات مسحية لتأثير الفف اإلسالمي عمى فناني الغرب يؤكد ويعمؽ أساسيات أىميتو .2
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