
 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

959 

السمات التشكٌلٌة لمقامات الحرٌري كمدخل لتأصٌل واستحداث نظم بنائٌة جدٌدة فً 
 تدرٌس التصوٌر المعاصر بجامعة الطائف

The plastic features of Maqamat al-Hariri as an entrance to the 

establishment and Development of building systems in the teaching of 

contemporary painting at the University of Taif. 

 أ.د/ حامد سالم جمعه عزب

 جامعة الطائف-كلٌة التربٌة  –أستاذ مشارك 

 أ.د/ مجدي حسٌن السٌد النحٌف

 جامعة الطائف - التصامٌم والفنون التطبٌقٌةأستاذ بكلٌة 

 أ.م. د/ إٌنــاس أحمـد عـزت أحمـد حمـاد

 كلٌة التصامٌم والفنون التطبٌقٌة جامعة الطائف –أستاذ مساعد 

 ملخص البحث
التعرؾ على ماهٌة السمات التشكٌلٌة المتضمنة برسوم مقامات الحرٌري بالتصوٌر اإلسالمً، البحث الحالً إلى  هدف

واالفادة من التراث االسالمً والرصٌد البصري التشكٌلً فً هذا الفن كمصدر جدٌد لحلول واستحداث صٌػ ونظم بنابٌة 

تصوٌرٌة جدٌدة فً التصوٌر المعاصر،وتنمٌة وأثراء الخٌال والقدرة على التؤمل والربط بٌن الموروث الثقافً الجدٌد 

المنهج الوصفً التحلٌلً ، البحث الحالً على منهجٌن: هدؾ البحث اعتمد أ ولتحقٌق، والقدٌم فً آن واحد والمزج بٌنهما

: وهو اإلطار النظري الذي تناول مجموعة من الدراسات المرتبطة  المحور األولمن خالل محورٌن :  والمنهج التجرٌبً

االسالمً ورإٌة  بموضوع البحث ، كما تناول مفهوم منمنمات مقامات الحرٌري، وماهٌة نسخة الواسطً، والتصوٌر

: وهو  المحور الثانًأما الفنان المتجددة، وتؤثٌر الفن اإلسالمً على التصوٌر الؽربً، وتقٌٌم رسوم الواسطً تشكٌلٌاً، 

: لدراسة وتحلٌل مجموعة مختارة من رسوم الفنان ٌحً الواسطً جانب تحلٌلً محور تطبٌقً تناول جانبٌن : 

: لعٌنة عشوابٌة من طالبات قسم الفنون بكلٌة التصامٌم والفنون وجانب تجرٌبًة بها، الستخالص السمات التشكٌلٌة الممٌز

التطبٌقٌة لعرض رسوم الواسطً بعد تحلٌلها واستخالص السمات التشكٌلٌة المتضمنة بها على طالبات )عٌنة البحث( 

د انتهى البحث الحالً وتوصل إلى هذا وق لالستفادة منها فً استحداث نظم وحلول بنابٌة جدٌدة باللوحة التصوٌرٌة،

 مجموعة من النتابج والتوصٌات والتً تفٌد الباحثٌن فً المجال .

 التصوٌر معاصر . -استحداث نظم بنابٌة –مقامات الحرٌري  –السمات التشكٌلٌة :الكلمات المفتاحٌة 

SUMMARY 

The aim of the current research is to identify the Plastic features of the drawings, including 

the drawings of the Maqamat al-Hariri, in Islamic painting, to benefit from the Islamic 

heritage and the visual balance in this art as a new source of solutions and the development of 

new imaginative constructions and systems in contemporary painting, the development and 

enrichment of imagination and the ability to meditate and link the new cultural heritage And 

the old at once and the mixture between them, First, the theoretical framework that dealt with 

a series of studies related to the subject of the research. He also discussed the concept of 

Minimat 

Makamat Al- Hariri, what is the version of al-Wasti, Islamic painting and the vision of the 

renewable artist. The impact of Islamic art on Western painting, and the evaluation of 

drawings Wasti, The second axis: An applied axis that dealt with two aspects: An analytical 

aspect: To study and analyze a selection of drawings by Yahya Al Wasti to extract the 

distinctive plastic features of the artist. A random sample of students of the Arts Department 

at the Faculty of Applied Arts and Applied Arts, (Research sample) to benefit from the 

development of new building systems and solutions on the painting, and this has ended the 
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current research and reach a set of findings and recommendations and useful to researchers in 

the field. 

Keywords:  The Plastic features – Makamat Al- Hariri  - Development of building systems - 

contemporary painting. 

 المقدمة وخلفٌة البحث:

الفن اإلسالالمً فالن منفصالالً تمامالاً عالن الفنالون القدٌمالة االخالره، إذ أنالط فالن مالرتبط بالعقالل الصالوفً المختلالؾ  ٌعد

بطبٌعة الحال عن العقل األوربً. وإن استلهم بعضاً من الزخارؾ الهندسٌة القبطٌة إال أنط سالعى إلالى تكالوٌن مالمالي تمٌالز  

اهالتم بالالتعبٌر عالن العمال  فالً الوجالدان واهالتم   أٌضالاً   بالالقٌم الجمالٌالة فصنع فناً جدٌالداً وخاصالاً بالذات الفنالان المساللم، ولقالد 

المطلقة، وكان الفنان شؽفاً بجمال الهندسة، والرٌاضٌات التً تصنع عناصر التعقٌد والتبسٌط فً وقالت واحالد، وقالد انعكال  

 هذا جلٌاً فً عصر الممالٌك فكان عصر تشٌٌد وبناء واهتمام بالفنون والحرؾ.  

ن من العناصر البارزة واألساسٌة فً الحٌاة بل ومن أبرز العناصر الحضارة باعتبار  أداة مالن أدوات الحٌالاة ٌمتالد الف وكان

إلى كل عنصر من عناصر  ... من اإلنالاء إلالى حلالى الزٌنالة، ومالن واجهالات المبالانً الضالخمة إلالى قطالع النسالٌج الصالؽٌرة. 

 (  7:  1991)رشدي اسكندر وآخرون؛ 

سالمً فً الوطن العربً بااللتزام بالقواعد والسمات التً فرضها الالدٌن علالى الفنالان المساللم ، تمٌز الفن اإل ولقد

وقد كان فً بداٌتط مزٌجاً من فنون مختلفة تنتمى إلى أصالول متعالددة ومعروفالة مثالل الفنالون الساسالانٌة والبٌزنطٌالة والهندٌالة 

تاروا منها ما ٌواف  المزاج والتقالٌد العربٌة، كما استبعدوا وؼٌرها على أن العرب لم ٌقبلوا تلك الفنون على عالتها، بل اخ

 ( 52:   2000ما ٌنهى عنط الدٌن اإلسالمً   .)اٌنا  أحمد عزت ؛ 

عامة نره أن الفن اإلسالمً فن ال ٌقوم على المحاكاة الطبٌعٌة، وإنما ٌهدؾ إلى خل  عالم من العالقات  وبنظرة

الٌوم الذي ال ٌعتمد على التقلٌد وإنمالا علالى الخلال ، مالع الوضالع فالً االعتبالار اخالتالؾ المجردة، فهو ٌقترب من مفهوم الفن 

 الدوافع الفكرٌة النفسٌة لكل منهما. 

مالالا ٌتمٌالالز بالالط الفالالن اإلسالالالمً مالالن نزعالالة تجرٌدٌالالة، ٌرجعهالالا بعالالض النقالالاد إلالالى تحالالرٌم التشالالخٌص فالالً اإلسالالالم،  إن

وآخرون ٌرجعوا ذلك إلى أن اإلنسان العربً قبل اإلسالم وبعد  كان ٌكر  المحاكاة، وٌرجع  عفٌفً البهنسً  هالذ  النزعالة 

منذ عهد حضارة الرافدٌن، فلقد كان اسالفنا قلٌلالً االهتمالام إلى   نتٌجة نزوع مستقرة فً ذو  العربً وطبعط، ونره ذلك 

بالمحاكاة، حٌث أتضي ذلك فى جمٌع الفنون السابقة مثل الفن األرامً والفٌنٌقالً ثالم فالً الفالن البٌزنطالً واإلسالالمً، وكلهالا 

إلسالالمً بطالابع (، واتسم جانالب كبٌالر مالن الفالن ا 385: 1989تمٌل إلى الصورة المحورة والمحرفة  . )عفٌفً بهنسى ؛ 

زخرفً، اهتم فٌط الفنان المسلم بشؽل المساحات التً أمامط بالزخرفة دون أن ٌترك منها جزء بدون زخرفة، مما دفعط إلى 

( ،  89:  1989تكرار الوحدات الزخرفٌة، وتسطٌي المساحات واالنصراؾ عن التجسٌم   )عبالد الالرحٌم ابالراهٌم أحمالد؛ 

زخرفٌة ونظامها أتى مباشرة من خٌال الفنالان مسالتقالً عالن الطبٌعالة فهالً عبالارة عالن تجرٌالد وال ٌمكن القول بؤن الوحدات ال

العناصر الطبٌعٌة بإزالة مالمحها وظاللها وأضالواءها وسالماتها المكانٌالة ، ثالم تحوٌرهالا إلالى حالد قلالب الطبٌعالة والواقالع إلالى 

 رمز كلى . 

قولط : لٌ  الفن العربً مجرد زخرفة، بل كان لط ( ب( O .G r a b a r  ما ٌإكد  العالم أولج جرابار    وهذا

وظٌفة رمزٌة ، ففً جمٌع أشكالط سواء: كانت نباتٌة أو هندسٌة قد أخضع كلٌا ألس  تجرٌدٌالة هالً فالً قمالة جمٌالع مراتالب 

آلفالة ، التعبٌر الجمالً اإلسالمً ، وهذا ٌعنى أننا نقؾ أمام بنٌة متحركة ولٌست سالاكنة وأمالام قالالب ٌولالد جملالة تكوٌنالات مت

فالعناصر الزخرفٌالة ال ٌمكالن وضالعها كوحالدات منفصاللة أو كٌانالات طبٌعٌالة خافٌالة عالن أبصالارنا  . ) محمالد ثابالت محمالد ؛ 

2002  :200  ) 



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

969 

معظم ما وصل إلٌنا من فن التصوٌر اإلسالمً حتى اآلن بمختلؾ مراحلط الفنٌة مخطوطالات مزوقالة بالصالور  إن

جالاء بمالتن المخطالوط مالن موضالوعات أدبٌالة أو تارٌخٌالة أو علمٌالة فالً شالتى الملونة ما هً إال صالور توضالٌحٌة تشالرا مالا 

فروع العلم والمعرفة اإلنسانٌة ولذلك جاءت صور هذ  المخطوطات تخلالو مالن بعالض المقالاٌٌ  الفنٌالة التالً نجالدها فالً فالن 

ر ممالا ٌالإده إلالى عصر النهضة والفن الحدٌث، والتالً منهالا مراعالاة قواعالد المنظالور أو البعالد الثالالث ومراعالاة الظالل والنالو

 اظهار العم  والتجسٌم فً رسوم األشخاص والحٌوان والطٌر وؼٌرها من العناصر الفنٌة فً الصورة.

الفنان أو المصور المسلم ابتعد لعدة قرون طوٌلة عن كل هذ  المعالاٌٌر الفنٌالة فلجالؤ إلالى التسالطٌي، ومنظالور  ولكن

فً، والبعد عن صد  تمثٌل الواقع، ومن ثم أنتج صوراً رابعة احتلالت عٌن الطابر، األلوان الزاهٌة البراقة، والطابع الزخر

ركناً بارزاً فً تارٌخ الفنالون. وأصالبي فالن التصالوٌر اإلسالالمً علالى تعالدد مدارسالط وتنالوع أسالالٌبط وخصابصالط الفنٌالة التالً 

 سالمً.تنفرد بها كل مدرسة دون األخره. ولكن فً النهاٌة ال تخطا العٌن فً نسبتها إلى فن التصوٌر اإل

 القول بؤن التصوٌر اإلسالمً ٌتجط فً مسار  فً مٌدانٌن اثنٌن: وٌمكننا

 .: هو التصوٌر الجداري الذه ٌؽطى أجزاء خاصة من مساحات الجدران على هٌبة   حشوات) بانوهات ( وأشرطةاألول 

واألحداث التارٌخٌة التالً نراهالا : التصوٌر التوضٌحً الذه ٌسود المخطوطات وٌقدم هذا الطرٌ  الحقاب  والمواقؾ الثانً

منتشرة فً قصور الوالة وبعض البٌوت المدنٌة التً كانت تذخر جدرانها بالصور والرسوم المختلفة كمالا فالً 

 ( 44: 2000() محمود النبوي الشال ، مها محمود النبوي الشال ؛  2،  1شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تصوٌر إسالمً، منمنمة من2شكل )                    ( تصوٌر إسالمً، منمنمة من         1شكل )

 مخطوطات مقامات الحرٌري، ٌحٌى الواسطً.                  مخطوطات مقامات الحرٌري، ٌحٌى الواسطً.    

 (32:  1974)ثروت عكاشة ؛                   (                    32: 1974)ثروت عكاشة؛ 
 

مقامات الحرٌري من أهم الروافد المتواجدة والتً تصرا رسومها بعظمة الفن االسالمً والتً تعرؾ  وتعتبر  

بالمنمنمات االسالمٌة والتً تذخر بالرسوم التوضٌحٌة للسرد القصصً بها والتً أصاؼها الفنان االسالمً   ٌحً 

جمٌع بالد العالم بفضل تلك الرسوم وما  الواسطً   بفلسفة وخطوط مالبمة للمواقؾ واالحداث التً ذاع صٌتها فً

تتضمنط من رواٌات وأحداث ومواقؾ ورإه ودراسات وافٌة شدٌدة القوة والذكاء فً االختٌارات ، حٌث المشاهد التً بها 

ووجدت بالنسخة االصلٌة للحرٌري بالبصرة، وتحتفظ مكتبات العالم بنسخ عدٌدة استنسخت من تلك المقامات وموثقة أو 

برسوم مستلهمة أخصابٌة من النسخة االصلٌة الخاصة بالحرٌري تنسب منها خم  الى المدرسة العربٌة فً  مرسومة

 التصوٌر االسالمً ، ومنها النسخة االصلٌة مقصدنا فً البحث الحالً ، والتً تعرؾ بجوهر التصوٌر االسالمً .
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الواسطً، وتتمٌز هذ  الرسوم  مٌالدي وهً منسوبة الى بؽداد وبرسوم1236/  634تعرؾ بنسخة بارٌ   -

بالتفسٌر الدقٌ  للنص المكتوب والتً عبر عنها الواسطً بمقدرة عن موهبة شدٌدة واحسا  ممٌز فً 

الرإٌة لرسومط التً أراد ان ٌرسمها، وكؤنها مرآة صافٌة لذلك الواقع، فهو ٌضٌؾ من خالل الرسوم 

فة عامة فً عصور إسالمٌة سابقة اصابها التقدم األحداث والملب  والعمارة واألفراا، أنها البٌبة بص

 واالزدهار فً الفن.

 من خالل ما سبق:

ان البحث الحالً ٌلقً الضوء على مقامات الحرٌري بشكل خاص من خالل رسومها التً نفذها المصور  ٌتضح 

االسالمً  ٌحً الواسطً  والتً تعد جوهر البحث، حٌث تناول بعض تلك االعمال برإٌة ومذهب جدٌد ٌتالءم مع الفن 

ة من بنابٌة هذ  الرسوم القدٌمة أو المعاصر من خالل استحداث واستنباط خطوط جدٌدة ومساحات متنوعة مستمد

، حٌث استخدام مداخل جدٌدة كالتركٌب والتحطٌم  Abstractionالمنمنمات والتً ستكون بصورة تتمٌز بالتجرٌد

واالختزال باستحداث رإٌة جدٌدة قد تثري التصوٌر من خالل تحٌ  اهداؾ البحث للترابط بتراثنا االسالمً فً التصوٌر 

مً مخاطبا المدار  الفنٌة الحدٌثة والمعاصرة، وٌفتي آفاقاً جدٌدة للرإٌة والتعبٌر الفنً ، ومحدثا نظماً واحٌاء للفن االسال

 .جدٌدة وصٌػ ؼٌر مؤلوفة، وؼٌر متعارؾ علٌها

 

 مشكلة البحث:
تمٌزة، اال انط مع تمٌز تراث الفن االسالمً من حٌث تواجد فنانٌط القدامى ومدارسهم المتنوعة وقدراتهم التصوٌرٌة الم    

فً حاجة لمزٌد من الدراسات والتؤمل الفنً والرإه الجدٌدة ومن هنا برزت مشكلة البحث الحالً: فعلى ضوء ما سب  

 تتحدد مشكلة البحث فً اإلجابة على السإال الربٌسً اآلتً:

بنائٌة جدٌدة واٌجاد إلى أي مدى ٌمكن االستفادة من السمات التشكٌلٌة برسوم مقامات الحرٌري فً استحداث نظم 

 حلول متعددة فً تدرٌس التصوٌر المعاصر بجامعة الطائف؟

 وٌتفرع من السؤال الرئٌسً السابق بعض التساؤالت الفرعٌة اآلتٌة:

 ماهٌة السمات التشكٌلٌة للتصوٌر فً الفن االسالمً؟ – 1

 الواسطً؟ماهٌة مقامات الحرٌري للوقوؾ على السمات التشكٌلٌة فً رسوم الفنان  – 2

هل ٌمكن االفادة من السمات التشكٌلٌة لرسوم الواسطً فً اثراء واستحداث نظم بنابٌة جدٌد فً اللوحة التصوٌرٌة  – 3

 المعاصرة لطالبات جامعة الطابؾ؟ 

 أهدف البحث:
 التعرؾ على ماهٌة السمات التشكٌلٌة المتضمنة برسوم مقامات الحرٌري بالتصوٌر االسالمً. -1

لتراث االسالمً والرصٌد البصري التشكٌلً فً هذا الفن كمصدر جدٌد لحلول واستحداث صٌػ االفادة من ا -2

 ونظم بنابٌة تصوٌرٌة جدٌدة فً التصوٌر المعاصر.

 تنمٌة وإثراء الخٌال والقدرة على التؤمل والربط بٌن الموروث الثقافً الجدٌد والقدٌم فً آن واحد والمزج بٌنهما.  -3

 

 حث إلى التحقق من صحة الفروض االتٌة:سعى البفروض البحث:  

ن دراسة رسوم الواسطً المتضمنة بمقامات الحرٌري واستخالص السمات التشكٌلٌة لها، قد تسهم فً إ -1

 استحداث نظم وحلول بنابٌة جدٌدة متعددة فً تدرٌ  التصوٌر المعاصر بجامعة الطابؾ.
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الوعً داخل دارسً الفن والتصوٌر بصورة خاصة إن دراسة تلك الرسوم وبالعمل من خاللها ٌثري وٌنمً  -2

 إلٌجاد ترابطاً جدٌداً ما بٌن تراثنا وحاضرن

 ترجع أهمٌة البحث إلى أنها أسهمت فٌما ٌلً: أهمٌة البحث:   

 التعرؾ على السمات التشكٌلٌة فً الفن اإلسالمً. -1

فنٌالالة مالالن المالالوروث اإلسالالالمً فالالً محاولالالة إلحٌالالاء التصالالوٌر االسالالالمً مالالن خالالالل دراسالالة منالالابع ومصالالادر الرإٌالالة ال -2

التصوٌر، وتوجٌط نظر دارسً التربٌة الفنٌة إلى إدراك قٌمة هالذا التالراث لرفالع مسالتوه اإلحسالا  ببٌبالتهم والتمسالك 

 بتراثهم، مما ٌنعك  على أدابهم الفنً.

ضالمنة مالن خالالل السالمات التشالكٌلٌة المت -ٌحالً الواسالطً -توصٌؾ وتصنٌؾ وتحلٌل بعض أعمال الفنالان االسالالمً -3

 بها.

 إٌجاد حلول جدٌدة للوحة التصوٌرٌة من خالل دراسة السمات التشكٌلٌة فً التصوٌر االسالمً )ٌحً الواسطً(. -4

 ٌعد دعوة لالنتماء وتؤكٌد الهوٌة العربٌة واإلسالمٌة فً الصراعات الثقافٌة والحضارٌة. -5

 حدود البحث: 
 الحدود الزمنٌة: – 1

 فً التصوٌر اإلسالمً . -الواسطً  –ٌقتصر البحث على دراسة السمات التشكٌلٌة لمقامات الحرٌري        

 جامعة الطابؾ. –كلٌة التصامٌم والفنون التطبٌقٌة –قسم الفنون  الحدود المكانٌة : -2

 عٌنة البحث: – 3

ٌالة لعالرض رسالوم الواسالطً بعالد تحلٌلهالا واسالتخالص من طالبات قسم الفنون بكلٌة التصامٌم والفنون التطبٌقعٌنة عشوائٌة

السمات التشكٌلٌة المتضمنة بها على الطالبات )عٌنة البحث( لالستفادة منها فً استحداث نظم وحلول بنابٌة جدٌالدة باللوحالة 

 التصوٌرٌة.

 أدوات البحث: – 4
ٌحً  –التصوٌر االسالمً  استطالع رأه السادة المحكمٌن حول اختٌار مجموعة من الرسوم الفنٌة لبعض اعمال - أ

 (من اعداد الباحثٌن.)السمات التشكٌلٌة الممٌزةوالتً تتضمن   -الواسطً

على السالمات  للوقوؾ -ٌحً الواسطً  –نموذج تصنٌؾ وتحلٌل الرسوم الفنٌة لبعض اعمال التصوٌر االسالمً  - ب

 (.من اعداد الباحثٌن. )التشكٌلٌة الممٌزة فً تلك الرسوم

 منهج البحث: 
: وهالو  المحوور األولاعتمد هذا البحث على منهجٌن: المنهج الوصفً التحلٌلً ، والمنهج التجرٌبالً مالن خالالل محالورٌن : 

اإلطار النظري الذي ٌتناول مجموعة من الدراسات المرتبطة بموضوع البحث ، كمالا ٌتنالاول منمنمالات مقامالات الحرٌالري، 

لفنان المتجددة، وتؤثٌر الفن اإلسالمً على التصوٌر الؽربالً، وتقٌالٌم وماهٌة نسخة الواسطً، والتصوٌر االسالمً ورإٌة ا

: لدراسة وتحلٌل مجموعة جانب تحلٌلً : وهو محور تطبٌقً تناول جانبٌن :  المحور الثانًرسوم الواسطً تشكٌلٌاً ، أما 

: لعٌنالة عشالوابٌة مالن رٌبوًوجانوب تجمختارة من رسوم الفنان ٌحً الواسطً الستخالص السمات التشكٌلٌة والممٌالزة بهالا، 

طالبات قسم الفنون بكلٌة التصامٌم والفنون التطبٌقٌالة لعالرض رسالوم الواسالطً بعالد تحلٌلهالا واسالتخالص السالمات التشالكٌلٌة 

 المتضمنة بها على الطالبات )عٌنة البحث( لالستفادة منها فً استحداث نظم وحلول بنابٌة جدٌدة باللوحة التصوٌرٌة .
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 تند البحث الحالً على المسلمات اآلتٌة:مسلمات البحث:  اس
 كلٌة التصامٌم والفنون التطبٌقٌة . -مجال التصوٌر التشكٌلً أحد المجاالت األساسٌة التً تحتاجها طالبات قسم الفنون –1

 أعمال الفنان اإلسالمً ٌحً الواسطً تحوي سمات تشكٌلٌة ممٌزة ٌمكن اإلفادة منها.  – 2

 ٌعد مجال التصوٌر التشكٌلً محور هام من محاور الفن التشكٌلً منذ القدٌم إلى الحدٌث.     – 3

إن اكتساب خبرة تحلٌل صور لوحات الفنانٌن واستخالص السمات التشكٌلٌة الممٌزة لها، تعد ضرورة فنٌة وتربوٌالة،  – 4

 ٌر الفنً عن الطبٌعة.ومكملة للرإٌة الفنٌة للطبٌعة ولممارسة عملٌة اإلبداع أو التعب

 

 مصطلحات البحث:  
 plastic featuresالسمات التشكٌلٌة :  -1

حٌالث تعالددت تعرٌفالات علالم الالنف  للسالمات  مصوطلح السومات،أن نعرؾ السمات التشالكٌلٌة ٌجالب أن نعالرؾ  قبل

فعلى سبٌل المثال ٌعرؾ  أحمد محمد عبد الخال   السمة على أنها  خصاللة أو خاصالٌة أو صالفة ذات دوام نسالبى ٌمكالن أن 

 67: 1996ٌختلؾ فٌها األفراد التً تمٌز بعضهم عن بعض أي أن هناك فروقا فردٌة فٌها   ) أحمد محمد عبالد الخالال  ؛ 

السالالمة أٌضالالا بؤنهالالا   هالالً العالمالالة الظالالاهرة أو الصالالفة الممٌالالزة للشالالًء، والتالالً تمٌالالز  عالالن بقٌالالة األشالالٌاء أو هالالً (،  وتعالرؾ 

الخاصٌة أو الصفة التً تمٌالز عنصالر مالن عناصالر الصالورة فتجعالل مظهالر  ٌختلالؾ عالن العناصالر األخالره ) عبالد العظالٌم 

مالي الممٌالزة والخصالابص التالً ترسالم صالورة (   ٌقصد بها المالfeaturesالسمات )ومصطلح : ( .  1981الفرجانً ؛ 

 (  9:  1981واضحة للشًء وتجعلنا نتعرؾ علٌط بسهولة وٌسر  ) عبد الرحٌم ابراهٌم أحمد ؛ 

ٌقصالالد بالسالالمات   التقنٌالالة المتصالاللة لعملٌالالات التشالالكٌل سالالواء أكانالالت تصالالوٌراً أم نحتالالاً أم عمالالارة، وهالالً التالالً  كووذلك

نط وبٌن فن آخر، وٌشتمل هذا المصطلي على توصٌؾ العمل الفنالً للتعالرؾ علالى ٌختص بها فن قابم بذاتط وتجعلنا نفر  بٌ

 كنط ومكونات وطرٌقة معالجتط تشكٌلٌاً  

 (Ren – Wuggle  212:  1982؛.) 

وٌقصالالالد بالسالالالمات التشالالالكٌلٌة إجرابٌالالالاً فالالالً هالالالذ  الدراسالالالة: الخصالالالابص، واألسالالالالٌب وتقنٌالالالات الخامالالالات المختلفالالالة، 

والتالً تمٌالز  عالن ؼٌالر  مالن المصالورٌن، وتجعالل الملتقالى مالن االسالالمً، التً ٌتناولها المصور  والعالقات والقٌم التشكٌلٌة

 السهولة والٌسر أن ٌتعرؾ على شخصٌتط من خالل قراءة أعمالط الفنٌة. 

 

 :Maqamat al-Hariri مقامات الحرٌري - 2  

/ 11ه  516رجب -  6م/1054ه  )446محمد الحرٌري البصريهً مقامات أدبٌة ألفها  مقامات الحرٌري

، بدٌع الزمان الهمذانًوهً من أشهر المقامات التً تنتمً إلى فن من فنون الكتابة العربٌة الذي ابتكر   (م1112سبتمبر

وٌلتزم مإلفها بالصنعة األدبٌة وهو نوع من القصص القصٌرة تحفل بالحركة التمثٌلٌة، وٌدور الحوار فٌها بٌن شخصٌن، 

 .التً تعتمد على السجع والبدٌع

  Identityالهوٌة :  -3

الشالًء    أي جالوهروهالً مالؤخوذة مالن كلمالة   هالو  الذات واألصل واالنتمالاء والمرجعٌالة    ٌعنً مصطلي الهوٌة فً اللؽة

:( ، والهوٌالة الثقافٌالة : هالً القالدر الثابالت  2006الشالًء تعنالً ثوابتالط وأٌضالا مبادبالط   ) خالالد القاسالم ؛ أي هوٌة وحقٌقتط  

والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة ، التالً تمٌالز حضالارة هالذ  األمالة عالن ؼٌرهالا مالن الحضالارات ، والتالً 

 ( 6:   2009تجعل للشخصٌة طابعا تتمٌز بط عن الشخصٌات األخره .) علً الشعٌلً ؛ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/446%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/446%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1054
https://ar.wikipedia.org/wiki/1054
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1112
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%8A


 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

965 

ا لدي العرب ، فقد عرفها بعض الؽربٌٌن بؤنها   تعبر عن الشعور وٌتقارب مفهوم الهوٌة فً الؽرب من مفهومه

بمجموعة من السمات الثقافٌة للجماعة ، والمٌل إلً ربط الشخص بالبٌبة االجتماعٌة التً ٌنتمً لها ، وبالتالً تمٌز  عن 

 . (  Bernardo M . Ferdman ; 1998 : 355 – 356)ؼٌر  من الجماعات والمجتمعات األخره   

هً التفرد الثقافً، بكل ما ٌتضمنط معنى الثقافة من عادات وأنماط وسلوك وقٌم ونظرة إلى الكون والحٌاة )أمٌن و

وهذا معنا  أن كل ثقافة تتمٌز عن ؼٌرها من الثقافات األخره من حٌث طبٌعة الشخصٌة ، وطرٌقة ( ،61: 1998جالل؛

لفة للسلوك ، وأسالٌب الحٌاة التً ٌنتجونها ، باإلضافة إلً المعاٌٌر الفهم وأسالٌب االتصال وخاصة اللؽة ، واألشكال المخت

 .( Dahl, Stephan . 2001: 8-9)والقٌم والعالقات االجتماعٌة التً تربط بٌن أفرادها .  

 كما أن الهوٌة ترتبط باالنتماء، فقد عرفها البعض بؤنها   مجموعة من السمات الثقافٌة التً تتصؾ بها جماعة من    

النا  فً فترة زمنٌة معٌنة، والتً تولد اإلحسا  لدي األفراد باالنتماء لشعب معٌن، واالرتباط بوطن معٌن، والتعبٌر عن 

 (. 205: 1999إسماعٌل الفقً ؛ ) مشاعر االعتزاز، والفخر بالشعب الذي ٌنتمً إلٌط هإالء األفراد  

  Originality and Identityاالصالة والهوٌة: -4
الحدٌث عن االصالة عند العدٌد من المفكرٌن فً مصر ٌعنً البحالث عالن الهوٌالة الثقافٌالة وتؤكٌالدها، وذلالك بالالرجوع  إن    

الى الثقافة القومٌة التً تكدست عبر التارٌخ والتً اعتنت بالتبادل مع الثقافات المعاصرة لكً تسالتطٌع ان نبنالً ثقافالة اكثالر 

لتالً تمٌزنالا عالن الثقافالات األخالره ، كمالا ان الالدعوة الالى االصالالة هالً فالً كثٌالر مالن تقدما دون ان نفقد تلك الهوٌة الثقافٌة ا

االحٌان دعوة الالً االنتمالاء القالومً والتؤكٌالد علالى الهوٌالة الثقافٌالة والحضالارٌة ولالٌ  مالن تعالارض بالٌن البحالث عالن الهوٌالة 

ٌنا وحاضالرنا الالذي نعٌشالط.) اٌنالا  أحمالد الثقافٌة وبٌن االنفتاا والمعاصرة للثقافات الحدٌثة فهوٌتنا الثقافٌة تشمل كالل ماضال

 : (2006عزت ؛ 

  Heritageالتراث :  -5
هو الشًء الذي ٌورث. وهو عبارة عن  عناصر الثقافة التً تتناقل من جٌل ألخر، فهو أٌضا ما خلفط السلؾ للخلؾ من  

 ( 28: 1987تقالٌد وأنظمة  .) عبد العزٌز صالي ؛ 

  Modernism :  الحداثة -6
تعنٌط الحداثة اصالطالحاً فهالً:   اتجالا  فكالري أشالد خطالورة مالن اللبرالٌالة والعلمانٌالة والماركسالٌة، وكالل مالا  أما ما

عرفتط البشرٌة من مذاهب واتجاهات هدامة، ذلك أنها تضمن كالل هالذ  المالذاهب الفكرٌالة، وهالً ال تخالص مجالاالت اإلبالداع 

االتها المادٌة والفكرٌة على حالد سالواء  ، وهالً بهالذا المفهالوم الفنً، والنقد األدبً، ولكنها تخص الحٌاة اإلنسانٌة فً كل مج

  االصطالحً   اتجا  جدٌد ٌشكل ثورة كاملة على كل ما كان وما هو كابن فً المجتمع  

http://www.drmosad.com/index130.htm) محمد زٌاد، جامعة  محاضرة عبر اإلنترنت للدكتور مسعد

 الخرطوم(

 : مصطلح الحداثة والتجدٌد والمعاصرة -
( ، والتحالالالالالدٌث   modernity ( ، والمعاصالالالالالرة ) modernism هنالالالالالاك خلالالالالالط بالالالالالٌن مصالالالالالطلي الحداثالالالالالة )

(modernization  )  ًوجمٌالالع تلالالك المصالالطلحات كثٌالالرا مالالا تتالالرجم إلالالى   الحداثالالة   علالالى الالالرؼم مالالن اختالفهالالا شالالكال

وممارسة . والواقالع أن االتجالا  الفكالري الساللٌم ٌتفال  مالع التحالدٌث، ولكنالط ال ٌتفال  مالع الحداثالة. وإن ٌكالن ومضموناً وفلسفة 

ٌمكالالالالالالالن الجمالالالالالالالع بٌنهمالالالالالالالا لٌعنٌالالالالالالالا المعاصالالالالالالالرة أو التجدٌالالالالالالالد ، فالالالالالالالإن   modernization و modernity مصالالالالالالالطلحا

لٌهمالا ٌتالرجم ترجمالة واحالدة ٌختلؾ عنهما تماماً . إذ ٌنبؽً أن نفر  بالٌن مصالطلحٌن أجنبٌالٌن، ك  modernism مصطلي

http://www.drmosad.com/index130.htm
http://www.drmosad.com/index130.htm
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الذي ٌعنً إحداث تجدٌد وتؽٌٌر فً المفاهٌم السابدة المتراكمالة   modernity وهً ) الحداثة ( أما المصطلي األول فهو :

 عبر األجٌال نتٌجة وجود تؽٌٌر اجتماعً أو فكري أحدثط اختالؾ الزمن .

بالل نظرٌالط فكرٌالة ال تسالتهدؾ الحركالة اإلبداعٌالة وٌعنً مذهبا أدبٌاً،  modernism أما االصطالا الثانً فهو  

وحدها، بل تدعو إلى التمالرد علالى الواقالع بكالل جوانبالط السٌاسالٌة واالجتماعٌالة واالقتصالادٌة............وهو المصالطلي الالذي 

الذي ٌحسن أن نسالمٌط المعاصالرة، ألنالط ٌعنالً التجدٌالد بوجالط  modernity انتقل إلى أدبنا العربً الحدٌث، ولٌ  مصطلي

 : (  2001)محمد خضر عرٌؾ ؛  .ام دون االرتباط بنظرٌة ترتبط بمفاهٌم وفلسفات متداخلة متشابكةع

 paintingالتصوٌر :   -7
(،  محمالود البسالٌونً  149: 1966كل من  برنارد ماٌرز  ) برنارد ماٌرز ، ترجمة سعد المنصالوري ؛  ٌتفق

( على أن   التصالوٌر 3:  1996( ، إبراهٌم عٌسى  )ابراهٌم عٌسى عبد الحافظ ؛ 27،29:  1984)محمود البسٌونً ؛ 

حسا  بالمسافة وبالحركة والملم  ، مبنالى مالن فن توزٌع األصباغ واأللوان على سطي مستو من أجل إٌجاد اإل –األداة –

مجموعالالة إٌقاعالالات تتضالالمن الؽوامالال  والفالالواتي والتعامالالد واألفقٌالالة والطالالول والقصالالر والقالالرب والبعالالد ، وااللتقالالاء واالفتالالرا  

ها كل هذا بلؽة الخط والمساحة والكتلة ومالم  السطوا وألوان 0والتجمع والبعثرة ، والحركة والسكون والتباٌن والتواف  

على أن كل شًء ٌتوقؾ فً النهاٌة على الصٌاؼة الموحدة التً تحمل هذ  اإلٌقاعات فً نف  الرابً  ، وتإكالد   ) زوزو 

( هالذا التعرٌالؾ السالالاب  للتصالوٌر وتقالول بالالؤن  التصالوٌر مالن ناحٌالالة األداء هالو فالن توزٌالالع 16:  1977عمالر عبالد العزٌالالز؛ 

ة ذات إطالالار أو جالالدار ، أو ور  أو خشالالب  ( ،مالالن أجالالل إٌجالالاد أصالالباغ ألالالوان مابٌالالة علالالى سالالطي مسالالتو  ) قمالالا  أو لوحالال

اإلحسا  بالبعد الثالث وبالحركة والملم  والشكل أو اإلٌحاء ، ومن المعالروؾ أنالط بواسالطة أسالالٌب األداء هالذ  ٌعبالر عالن 

 0القٌم الذهنٌة والعاطفٌة والرمزٌة والدٌنٌة وقٌم ذاتٌة أخره   

( أن  بول سالٌزان  ٌعالرؾ التصالوٌر بؤنالط 74: 1981ة محمد فتحً ؛ هربرت رٌد  )هربرترٌد ، ترجموٌذكر "

(  أن التصوٌر ٌعتبالر وسالٌلة  20: 1987 تسجٌل االحساسات اللونٌة كما ٌذكر  شاكر عبد الحمٌد  ) شاكر عبد الحمٌد ؛ 

 لٌونالالاردوا  مالالن وسالالابل االتصالالال المهمالالة، وطرٌقالالة ل خبالالار ونقالالل تالالراكم المعرفالالة عبالالر أجٌالالال عدٌالالدة ومتتالٌالالة  ، وٌعالالرؾ

( التصوٌر بؤنط  إنشاء األضواء والظلمالات وخلطهمالا  259: 1995دافنشً  لٌوناردو دافنشً ، ترجمة عادل البسٌونً ؛ 

 معاً باأللوان على تباٌنها سواء أكانت بسٌطة أم مركبة     

 لٌة. مع التعرٌفات السابقة فً التعرٌؾ اإلجرابً لمصطلي التصوٌر بالدراسة الحا وٌتفق الباحث

 

  contemporary paintingالتصوٌر المعاصر :  -8
 إبراهٌم عٌسالى عبالد الحالافظ   بؤنالط  عبالارة عالن التصالوٌر ذي البعالدٌن الالذه ٌعتمالد فالً أدابالط علالى المالواد  ٌعرفه

الحدٌثة أو الخامات الؽٌر تقلٌدٌة فً بناء العمالل التصالوٌري لٌتمشالى مالع فلسالفة العصالر ونظرتالط لمهمالة الفنالون الحدٌثالة فالً 

الفنان على إٌجاد حلول تشكٌلٌة جدٌالدة باإلضالافة إلالى تؤكٌالد إبراز تقنٌات مبتكرة بواسطة خامات ذات طبٌعة خاصة تساعد 

بعض جوانب التعبٌر المساعدة عند  فً البناء التشكٌلً إضافة إلى تؤكٌد بعض الجوانب كعنصر الحركة فً العمل الفنً   

 ( 10:  2000)ابراهٌم عٌسى عبد الحافظ ؛ 

ٌن التالً تالتمخض عالن صالور ذات أشالكال مشالوهة ٌعرفط  حسن محمد حسن   بؤنط   طاقالات التخطالٌط والتلالو كما

وألوان صارخة أو متنافرة كً تعطى الشالكل الجالوهري الالذه ٌعبالر عالن المطلال  المشالاهد ليشالٌاء أي الحقٌقالة الكامنالة فٌهالا 

بحسب نظرٌات الفن المعاصر، حٌث تزود تلك الطاقات العمل الفنً بخطوط خارجٌة وألوان ليشكال، تكون مع انحرافهالا 
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ها الطبٌعٌالالة ذات طالالابع جمالالالً فالالً إٌقاعاتهالالا وانسالالجام ألوانهالالا، وبهالالذا تخالالدم تلالالك الطاقالالات االتجاهالالات الفنٌالالة عالالن أوضالالاع

 ( 132:  1979المعاصرة والمستحدثة بابتكارات ال حصر لها من التكوٌنات .حسن محمد حسن ؛

 إجراءات البحث:
 سوف تتبع إجراءات البحث تبعاً للخطوات اآلتٌة:

 على أهم المراجع والدراسات العربٌة واألجنبٌة والتً تناولت ما ٌؤتً:تم االطالع  - 1

منمنمات مقامات الحرٌري، وماهٌة نسخة الواسطً، والتصوٌر االسالالمً ورإٌالة الفنالان المتجالددة، وتالؤثٌر الفالن اإلسالالمً 

 على التصوٌر الؽربً، وتقٌٌم رسوم الواسطً تشكٌلٌاً.

 ٌمكن االستفادة منها فً موضوع البحث. تم تحدٌد المرحلة الزمنٌة التً – 2

السالمات التشالكٌلٌة ٌحالً الواسالطً، والتالً تتضالمن  –تم تحدٌد صور الرسوم الفنٌة لبعض اعمال التصوٌر االسالالمً  – 3

 من خالل استطالع رأه السادة المحكمٌن والخبراء فً مجال التربٌة الفنٌة. الممٌزة

ٌحالً الواسالطٌمن خالالل تسالجٌلها صالور معتمالة )  –ال التصالوٌر االسالالمً تم تجمٌع صور الرسوم الفنٌة لبعض اعمال – 4

( واختٌالالار األعمالالال الفنٌالالة  التالالً حققالالت أهالالداؾ البحالالث وتسالالاإالتط ، ثالالم ترتٌبهالالا وتنظٌمهالالا داخالالل البالالوم daegetalدٌجتالالال

 الصور . 

ٌحالً  –صالوٌر االسالالمً الخاصالة بالرسالوم الفنٌالة لالبعض اعمالال الت -الرسالوم  -تم تصالنٌؾ وتوصالٌؾ األعمالال الفنٌالة  -5

 الواسطً، والتً أمكن الحصول علٌها من خالل استطالع الرأي، وترتٌبها زمنٌاً وتصنٌفها تشكٌلٌاً.  

للتعرؾ ٌحالً الواسالطٌ –الخاصة بالرسوم الفنٌة لبعض أعمال التصوٌر اإلسالمً  -الرسوم   -تم تحلٌل األعمال الفنٌة  -6

 من خالل تطبٌ  نموذج التحلٌل الفنً )من إعداد الباحثٌن( . ً تلك الرسومف على أهم السمات التشكٌلٌة الممٌزة

  -على طالبالات قسالم الفنالون   -ٌحً الواسطً  –تم تطبٌ  السمات التشكٌلٌة المستخلصة من رسوم التصوٌر اإلسالمً  -7

ل بنابٌالة جدٌالدة باللوحالة التصالوٌرة كلٌة التصامٌم والفنون التطبٌقٌة )عٌنة البحث(،  ل ستفادة منها فً استحداث نظالم وحلالو

 المعاصرة .

تم الوصول إلى نتابج البحث وتصنٌفها وتفسٌرها حسالب أفالراد العٌنالة ومالده ارتبالاط كالالً مالنهم  بتحقٌال  أهالداؾ البحالث  -8

 وتساإالتط . 

 تم عمل التوصٌات. -9

 تم كتابة البحث فً صورتط النهابٌة. – 10

 اإلطار النظري
 )البحوث والدراسات السابقة(اوالً: اإلطار النظري 

هناك مجموعة من البحوث والدراسات أكدت على أهمٌة موضوع البحث الحالً فً تحقٌ  العدٌد من األهداؾ التً ٌسعى 

 إلٌها، والتً قاموا باستعراضها الباحثون فً محورٌن: 

االسالمً بشكل خاص على مختلؾ بحوث ودراسات تناولت اهمٌة الفن االسالمً بشكل عام والتصوٌر : المحور األول

 اتجاهاتط ومدارسط وفلسفتط وقٌمط وخصابصط الجمالٌة كمصدر ومنبع ٌحوي الكثٌر من السمات التشكٌلٌة.

 (: 27( )2006دراسة اٌناس أحمد عزت )  -1
معاصرة  وعنوانها: االتجاهات الفنٌة والفلسفٌة فً تصاوٌر المخطوطات األدبٌة الفارسٌة كمصدر الستلهام أعمال فنٌة

 موجهة ألدب الط ف ل   
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اتجهت الباحثة ل فادة من إحده فنون التراث اإلسالمً وهً فنون تصاوٌر المخطوطات الفارسٌة بهدؾ إنتاج تصوٌر 

معاصر موجط ألدب الطفل وذلك لما تتسم بط هذ  التصاوٌر من سمات وخصابص تجعلها على جانب كبٌر من التؤل  

ذات طابع ٌناسب خٌال الطفل ورسومط فٌما ٌظهر فً بعض هذ  التصاوٌر التً تتسم بالسرد واالبتكار حٌث اثبتت انها 

القصصً للحدث المصور مما ٌظهر بها نوعا من الخٌال ٌناسب قصص األطفال كذلك ما استخدمط المصور اإلسالمً من 

سوم األطفال من تسطٌي ليشكال وتعدد حلول فنٌة للمفردة التشكٌلٌة )توجٌط من فلسفة الفكر اإلسالمً( ونرا  فً سمات ر

الرإٌا وكذلك سمة المبالؽة واإلضافة والحذؾ والجنوا إلى التحرٌؾ وهو ما ٌثٌر فً إٌجاد صلة بٌن رسوم المخطوطات 

 الفارسٌة فً تراثنا الفنً اإلسالمً قدٌما ورسوم تقدم ألدب األطفال حدٌثا كنوع من الجمع بٌن األصالة والمعاصرة.

 (:28( )2001ي ٌوسف غنٌم )عبٌر صبر -2
 وعنوانها: القٌم الفنٌة فً المنمنمات اإلسالمٌة فً المدرستٌن العربٌة والفارسٌة ) دراسة مقارنة (

هدؾ البحث إلى دراسة القٌم الفنٌة للمنمنمات اإلسالمٌة فً المدرستٌن العربٌة والفارسٌة ومعرفة العالقة بٌن العوامل التً 

المفردات الفنٌة، والعناصر التشكٌلٌة وبٌان أوجط التشابط واالختالؾ للقالٌم الفنٌالة فالً المنمنمالات أثرت على أسلوب صٌاؼة 

اإلسالمٌة فً المدرستٌن. وقد تناول البحالث العوامالل التالً أثالرت علالى هالذ  المنمنمالات فالً المدرسالتٌن )قٌالد البحالث( وهالى: 

سالالمٌة، وذلالك لتعمٌال  الرإٌالة النقدٌالة المتكاملالة للقالٌم الفنٌالة فالى الفارسٌة(، الفتوحات اإل -العقٌدة اإلسالمٌة، اللؽة )العربٌة 

 -التفسالٌر  -التحلٌالل  -المنمنمات اإلسالمٌة من منظالور العقٌالدة اإلسالالمٌة، كمالا اسالتعرض مراحالل النقالد األربعالة )الوصالؾ 

 .الحكم( للعناصر التشكٌلٌة فً هذ  المنمنمات

 (:29( )1999دراسة عٌاض عبد الرحمن الدوري ) -3
 دالالت اللالالون فالالً الفالالن العربالالً اإلسالالالمً ، هالالدفت هالالذ  الدراسالالة الكشالالؾ عالالن دالالت اللالالون فالالً الفالالن العربالالً وعنوانهالالا:

اإلسالمً ودراسة الجوانب الفنٌة لهذ  الدالالت اللونٌة واستخداماتها، وتحددت الدراسة بفترة زمنٌة من فترة صدر اإلسالم 

 ه .656حتى نهاٌة العصر العباسً من سنة 

م توصل الباحث من هنا إلالى أن اللالون موضالع داللالة ومعنالى ظهالر بشالكل واضالي فالً التصالوٌر العربالً اإلسالالمً، حٌالث ث

استخدمط العرب فً توظٌؾ القٌم الروحٌة، فضال عن التوصل الى التنوٌعات اللونٌة، وقالد حلالل الباحالث اإلشالكال المختالارة 

 وحدد أسسها فً ضوء مناقشة عٌنات البحث.

 (: 30( )1996عوض )دراسة أنصار   -4
وفلسفتط التربوٌة : تناولت الدراسة فلسفة الجمال فً الفن االسالمً وأثرها  وعنوانها   المحتوي التعبٌري للفن اإلسالمً

على القٌم الجمالٌة، وذلك من خالل المحتوي التعبٌري فً الحكم على العمل الفنً لتجدٌد قٌمط، ومدي تؤثٌرها على 

لى العالقة بٌن شكل العمل الفنً ومضمونة وما ٌحتوٌط من جوهر ٌعك  بدور  على سطي العمل المتذو  مع التؤكٌد ع

الفنً، ومن خالل التركٌز على الحضارة اإلسالمٌة واألصول الفكرٌة والحضارٌة التً أخذت منها الفنون اإلسالمٌة ٌمكن 

 ً.استخالص جمالٌة خاصة فً الفن اإلسالمً تظهر من خالل قٌم العمل الفن

 (: 46( )1993شٌال آر.كانبً" ) -5
هدفت الدارسة الى التركٌز على تارٌخ التصوٌر الفارسً ذو المساحات الصؽٌرة والتً وعنوانها :   التصوٌر الفارسً :

م( من 1900 –م 1300ٌقع ؼالبٌتط فً المخطوطات والمرفقات ولقد حددت الباحثة تلك الدراسة فً الفترة من عام )

 فارسً وذلك لعدة أسباب جعلت من التصوٌر الفارسً نموذج ٌحتذي بط كنسبط عالمٌة. تارٌخ التصوٌر ال
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 (:31( )1988دراسة كاٌد عمرو)-6
اإلسالمً : وقد ركزت هذ  الدراسة على مضمون الصورة الذي  والتصوٌر وعنوانها  طبٌعٌة المنظور فً فن الرسم

ٌمكن فٌط إٌضاا المعلقة بطبٌعة المنظور فً أعمال التصوٌر اإلسالمً والظروؾ التً شكلتط والعقبات التً اعترضتط 

الفنٌة ولقد ركزت الدراسة على ثالث أسباب أثرت على قضٌة المنظور البصري وهً : العقٌدة اإلسالمٌة، األسالٌب 

السابقة أو المعاصرة للفنون اإلسالمٌة، وظٌفة التصوٌر اإلسالمً، كما أثبتت أن ابتعاد الفنان المسلم عن تعاملط مع 

الطبٌعة بشكل مباشر لنقل عناصر ، أنطبع بالتالً على أعمالط التصوٌرٌة حٌث جاءت ؼٌر واقعٌة واستمت بسماتها 

 المنظور الروحً. التسطٌحٌة التً هً سمة تلقابٌة نابعة من

 (:32( )1987دراسة محمد ٌحًٌ عبده ") -7
وعنوانها  رإٌة فنٌة معاصرة لكتاب كلٌلة ودمنة  ، حٌث ركزت هذ  الدراسة على تصاوٌر مخطوط كلٌلة ودمنط الذي 

فً الرسوم اإلٌضاحٌة وذلك من خالل دراسة  ٌنتمً للمدرسة العربٌة فً التصوٌر اإلسالمً وكٌفٌة االستفادة منها

تارٌخٌة بفكرة المخطوط وما ٌحتوٌط من فلسفط فكرٌة بنً علٌها الفٌلسوؾ  بٌدبا  حكاٌاتط للملك  دبشٌلم  ملك الهند وذلك 

من خالل ما تضمنط متن المخطوط من فكر  رمزٌة استطاع الرسام التعبٌر عنها من خالل عنصران أٌضا رمزٌان 

ن لتؤكٌد الرمزٌة الشكلٌة مع الرمزٌة األدبٌة، باإلضافة للتحلٌل التارٌخً والدٌنً لفكرة كلٌلة ودمنة، حٌث اتجهت مختلفا

الدراسة لتحلٌلها فنٌا كهدؾ أساسً من الدراسة ركزت فٌط على أهمٌة الوحدة فً التعبٌر بٌن النص األدبً والرإٌة الفنٌة 

 للنص. 

 ( :33( )1986دراسة وسماء حسن االغا )  -8
 وعنوانها:   التكوٌن وعناصر  التشكٌلٌة والجمالٌة فً منمنمات ٌحٌى بن محمود الواسطً 

هدفت هذ  الدراسة*الى توضٌي جمالٌة الرسم العربً اإلسالمً من خالل دراسة منمنمات الواسطً وأسلوبط الفنً فً  -

 استخدام عناصر تكوٌناتط التشكٌلٌة.

( نموذجالالا مالالن حٌالالث تجمٌالالع لعناصالالر التشالالكٌل وفالال  نصالالوص مقامالالات 29الدراسالالة علالالى دراسالالة )اقتصالالرت حالالدود هالالذ   -

 الحرٌري ضمن منهج جمالً عربً مرتبط بالعقٌدة اإلسالمٌة.

توصلت الباحثة الى ان جمالٌة الفن العربً اإلسالمً تبلالور مالن خالالل موقالؾ نالوعً بالالػ الخصوصالٌة بالنسالبة ل نسالان  -

الفن بالنسبة لط، صٌؽة من التعامل بجمالٌة مع الحٌاة وبقدسالٌة روحٌالة للعقٌالدة .. وانتهالت الدراسالة العربً من الحٌاة أي ان 

 بنتابج عدٌدة منها: ان منمنمات الواسطً نقلت لنا صورة توثٌقٌة صادقة عن الحٌاة الٌومٌة فً ذلك العصر.

 (: 47( )1980دراسة مظهر اس.ابسٌروجلو" ) -1
 صاوٌر والمخطوطات اإلسالمٌة : وعنوانها :  متحؾ طوبقابً الت

تناولت هذ  الدارسة التصوٌر اإلسالمً فً الشر  العربالً وتالؤثر  باألسالالٌب الفنٌالة المالؤخوذة عالن العالادات والتقالٌالد الفنٌالة 

القدٌمة وموقؾ العقٌدة اإلسالمٌة من تشرٌع هذ  األسالٌب وذلك من خالل التطالور التالارٌخً لمالدار  التصالوٌر اإلسالالمً 

ن مدرسة بؽداد ثم المدرسة الفارسالٌة مستعرضالة ذلالك ألشالهر المخطوطالات العلمٌالة واالدبٌالة المالزودة بالتصالاوٌر ثالم بدءا م

 المدرسة التركٌة وأخٌرا المدرسة الهندٌة.
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 ( : 48( )1976دراسة ستٌوارت كاري وٌلث ) -10
المخطوطالات الملكٌالة مثالل  شالاهنامط  تناولالت هالذ  الدراسالة نمالاذج مالندراسة بعنووان " المخطوطوات الفارسوٌة الملكٌوة": 

دٌالالوان حالالافظ ..   وهالالً التالالً سالالجلت صالالورا مالالن حٌالالاة الملالالوك واالمالالراء داخالالل وخالالارج  –خمسالالة نظالالامً  –الفردوسالالً 

قصورهم ودواوٌنهم وكذلك تسجٌلها النتصاراتهم فً معاركهم الحربٌة حٌث تظهر الدراسة من خالل هذ  الصالور أساللوب 

صر فً إٌران والذي ٌمكن االستدالل علٌط من خالل مظاهر الحٌاة والمعامالت واالحداث الحٌاة المختلؾ فً عصر إلى ع

التارٌخٌة والمعارك الحربٌة وقد تم تسجٌل ذلك سواء من الناحٌة االدبٌة حٌث ٌظهر ذلك فً متن المخطوط او مالن الناحٌالة 

 الفنٌة حٌث تحفل بها صور المخطوطات من رسوم وأسلحة وأزٌاء.

 (:34( )1970حسن الباشا" )دراسة  -11
وعنوانها :   التواف  فً األسلوب بٌن أدب مقامات الحرٌري وبالٌن تصالاوٌرها القاهرٌالة : وقالد ركالزت هالذ  الدراسالة علالى 

رسالالامً القالالاهرة الالالذٌن أوضالالحوا مقامالالات الحرٌالالري بالتصالالاوٌر )إحالالده المخطوطالالات التالالً تنتمالالً للمدرسالالة العربٌالالة( ومالالا 

فال  تمامالا مالع أساللوبها اللؽالوي، ومالع طرٌقالة الحرٌالري نالاظم هالذ  المقامالات فالً االنشالاء، وقالد استخدمو  من أسالالٌب فنٌالة تت

أوضحت هذ  الدراسة ما ليثر األدبً الرابع من تؤثٌر على التصاوٌر القاهرٌة التً جاءت متسمة بفخامة الشكل متمثل فً 

ب شدٌد التراكٌب والتفاصٌل كما أثبتت هذ  كثر  الزخارؾ وأسلوب توزٌع األلوان حتً أدت بؤسلوب المصورٌن إلى أسلو

الدارسالالة وجالالود تشالالابط بالالٌن التعقٌالالدات اللؽوٌالالة وتعقٌالالد التصالالوٌر الفنالالً فالالً هالالذ  المقامالالات وكالالذلك ارتبالالاط الزخالالارؾ الشالالكلٌة 

 بالزخرفة فً اللؽة، ومزج عناصر الصورة من إنسان وحٌوان ونبات مزجاً زخرفٌاً ٌشبط أسلوب المقامات. 

بحوث ودراسات تناولت أهمٌة دراسة موضوعات من التراث الفنً فً مجاالت التربٌة  المحور الثانً:
 -الفنٌة المختلفة:

 (35م ( ) 2001دراسة روز رأفت زكً ) -1
وعنوانها:   التراث الفنً كمصدر للرإٌة الفنٌة فً ضوء مفهوم التعددٌة الثقافٌة لتدرٌ  التصوٌر لطالب التربٌة النوعٌة 

كشؾ دور التعددٌة الثقافٌة فً تنوع مصادر الرإٌة لمصوري ما بعد الحداثة، والتؤكد من -سة إلى:   هدفت هذ  الدرا

خالل التعددٌة الثقافٌة بالنسبة للتربٌة الفنٌة على انعكا  المفاهٌم فً الحضارات المختلفة وتؤثٌرها على بعضها البعض 

خل لوحدة تدرٌسٌة فً مجال التصوٌر. وتوصلت الدراسة فنتجنب عامل التكرار، وتعزٌز مصادر الرإٌة، واإللهام كمد

 إلى مجموعة من النتابج أهمها: 

 تنوع مصادر الرإٌة أده إلى تنوع طر  التعبٌر الفنً لمصوري ما بعد الحداثة.  -

 م.أن مفهوم التعددٌة الثقافٌة فً الفن استمر فً حضارات مختلفة وٌمكن التعلم من التراث الفنً عن هذا المفهو -

تفهم البعد االجتماعً والثقافً المإثر على الحضارات القدٌمة من خالل العمارة واألدوات والوسابل والخامات  -

 المستخدمة ٌساعد على تدعٌم عملٌات التعبٌر الفنً.

 (Kristin G.Gongdon( )1986()49دراسة كرستٌان كنجدون ) -2
التربٌة الفنٌة واإلفادة منط فً تدرٌ  التربٌة الفنٌة، فقد أكد الباحث وقد هدفت هذ  الدراسة إلى: تقدٌم التراث فً مجال 

على طرٌقة اإلفادة من القدٌم فً التعلٌم، ووضي العملٌة اإلبداعٌة التً ٌمر بها الفنان وكٌؾ ٌإدي التراث دوراً مهماً فً 

وعات على الطالب كمحتوه وكرمز تؤكٌد وتدعٌم هذ  العملٌة اإلبداعٌة، كما وضي أهمٌة الشكل والرمز فً طرا موض

 وكٌؾ ٌمكن استخدام ذلك فً العملٌة التعلٌمٌة.
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(المضمون الفلسفً للبحثاإلطار النظري )ثانٌا:  

 ٌتناول اإلطار النظري فً البحث الحالً القضاٌا االتٌة:

 منمنمات مقامات الحرٌري.  - 1

 ماهٌة نسخة الواسطً. - 2

 الفنان المتجددة.التصوٌر اإلسالمً ورإٌة   - 3

 تؤثٌر الفن اإلسالمً على التصوٌر الؽربً.  - 4

 تقٌٌم رسوم الواسطً تشكٌلٌاً.  - 5

 

 منمنمات مقامات الحرٌري.-1
)محمد القاسم بن علً بن عثمان الحرٌري البصري( هو من ألؾ كتاب منمنمات مقامات الحرٌري ، والذي ولد عام  ٌعد

م، وترعرع فً البصرة، وعرؾ عنط الزكاء والفطنة والفصاحة والبالؼة، وكان لط عالقات وثٌقة مع 1054 -ه  446

رواد القمة فً األدب وأرفعهم شؤناً، وٌحتوي هذا الكتاب رجال الدولة العباسٌة، وٌعتبر الحرٌري فً األدب العربً من 

على خمسٌن مقامة تدل على سعة إطالع مإلفها وفهمط للطبٌعة اإلنسانٌة، حٌث أنط كر  المقامات وأحدثها للكفاا على ٌد 

و خوؾ فهً بطلها أبً زٌد السروجً من أجل العٌ  بروا مثابرة مإكدة مكافحة الجتٌاز العقبات والصعاب دون تردد أ

 معركة مستمرة لبطل قوي . 

ذٌوع وانتشار هذ  المقامات وتزاحم الحكام واالؼنٌاء على حوزتها، ومع شعبٌتها والصورة األدبٌة الرابعة التً  ومع

أصاؼها الحرٌري، فلقد استهوت العدٌد من الخطاطٌن لنسخها والرسامٌن لوضع تصوراتهم ولوحاتهم ألحداثها علٌها 

ه، لذلك فال ؼرابة فً ان نجد عدٌد من األسالٌب الفنٌة مباشرة، فؤبدعوا فً بعضها، وأخف  االخرون فً نسخ أخر

المستخدمة لتكوٌن واضافة الرسوم على هذ  النسخ والتً نستطٌع أن نحدد أكثر ما عرؾ عنها، وٌقال فً ذلك أن المإلؾ 

  المقامات ذاتط قد نسخ منها حوالً خمسمابة نسخة بنفسط، ومن فلسفة المإلؾ ٌذكر الحرٌري أن من أهم أسباب تؤلٌؾ هذ

هً ركود االدب فً هذا العصر وضعؾ مصابٌحط، حٌث أن قارئ المقامات ٌجد جزالة اللفظ وقوة السرد والتؤوٌل، 

ومتانة األسلوب وتمكن صاحبها وتمرسط فً علوم عصر  ونقل صورة المجتمع ومظاهر الحٌاة فٌط بؤبلػ عبارة واد  

 ( 18 - 17: 1972) عٌسى السلمان ؛ تفاصٌل ووصؾ. 

 ما هٌة نسخة الواسطً. – 2
نسبة الى مالكها األول شٌفر والذي أهداها الى دار الكتب   sheffr –نسخة الواسطً بشٌفر الحرٌري  عرفت      

ورقة  167وهً مخطوط عربً كامل لمقامات الحرٌري، ومجلدة بجلدها األصلً وبها  5847الوطنٌة فً بارٌ  برقم 

سطراً كتب بمداد أسود وبخط النسخ بقواعد   15االسطر فً الصفحة الواحدة  مم وعدد 337مم وطولها  276عرض 

 ( 111:  1973) حسن الباشا ؛ وموازٌنط االكادٌمٌة، وثبت فٌها اسم الخطاط أو الناسخ بؤنط الواسطً   

ً كل مقامة الواسطً الرسوم من هذ  النسخة الفنٌة، ونجي فً اختٌار المواقؾ والعبارات واالحداث المهمة ف نثر 

وترجمها فً صورة منمنمة وبخط عربً طؽت بواقعٌتها وتعبٌراتها، وكلماتها المكتوبة مع التصوٌرة، ولقد اعطى 

الواسطً بعداً ثرٌاً لتملك المشاهد التً وصفها داخل إطار الملحمة مدركاً لما ٌختار  من مشاهد ، وكونط واضعها فً 

ها فً إطار متقارب مع بعضط البعض ، فكان ٌتحكم فً كل موقؾ ممن ٌرسمط محلها مع الكتابة أو مع نسخ الكلمات مع

فً كل مقارنة ، بل وتحكمط أٌضاً فً الفراغ أو المساحة ما بٌن السرد والكتابة والمنمنمة المرسومة ، بل ووضعٌة 

 تكوٌن بشكل عام وبرإٌتط الفنٌة .الصفحة بصورة فنٌة جٌدة وثرٌة حافظ فٌها على االتزان وال
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 التصوٌر اإلسالمً ورؤٌة الفنان المتجددة.-3
التؽنً بالتراث ال ٌكفً بل البد من أن ٌره الفنان التراث ماثالً أمامط مستجداً صورة حٌة ناطقة فً حٌاتط ٌراها  إن      

ما  وهذا،  ( 114:  1996) بنٌلوبً مري ؛ تتفاعل وتعمل، وٌسمعها تنط  وتإثر، ٌعٌ  معها فً تؤلؾ وانسجام  .

احوجنا الٌط كثٌراً فً هذا العصر والذي ٌزخر بالعدٌد من المتقلبات والمإشرات والقٌم فً الفن ، فمنها الصابب ومنها 

الخاطا ومنها من ٌعزز الفن أو ٌهدر من قدر  ، فلكل فنان مذهب ورإٌة وتعدد فلسفً، والفن اإلسالمً بصورة عامة 

ذي هو تراث تتهافت علٌط الروئ والتؤمالت الؽربٌة والتً اهتمت بط والتصوٌر بصورة خاصة وهو مقصد بحثنا وال

 وبقدر  الكبٌر رؼم كونط ؼرٌباً عنها اال أن الحضارات الؽربٌة قد وضعت فً نصابها أصالة الذهب وجوهر .

ٌمكن أن ٌكون  ٌعنً لجوء الفن التشكٌلً الحدٌث والمعاصر الى التراث أنط فن تقلٌدي مقلد، فالفن المتجدد الطلٌعً فال 

تراثٌاً، خاصة مع إعادة توظٌؾ التراث ابداعٌا، حٌث ال ٌتم هذا اال بتقطٌر التراث حتى نستخلص منط الفن المعرفً، 

للوصول الحقٌقً إلى لؽة فنٌة تراثٌة عالمٌة ٌسمي بانصهار الفنون والمفاهٌم وحدوثها ودمجها وتكامل معرفتها، فهو 

 ٌلٌة الحقٌقٌة الممتزجة بلؽة العصر التكنولوجً السرٌع الى درجة االبداع الفنً.حوار الثقافات والخبرات التشك

  فلقد تجاوز تراثنا التشكٌلً اإلبداعً اإلسالمً حدود دٌارنا، خاصة فً مجال العمارة والخط العربً والتصوٌر     

العربً، و )فٌكتور ( ٌستخدم موتٌفاً أو مفردات من الخط Henri Matisseالزخرفً فنره )هنري ماتٌ 

) نبٌل علً ( ٌستلهم الزخرفة العربٌة، ومحاكاة العمارة االوربٌة للمعمار اإلسالمً   .victor de vasarelyفازارٌلً

ان المعرفة الفنٌة وإقامة عالقات وطٌدة بٌن إبداع الفن الحالً وتراثنا لهوا الفن التشكٌلً الحقٌقً، (.  552:  2001؛ 

المسلم واتسم باالبتكارٌة والعبقرٌة، فكان ذلك لفصاحة الرإٌة وقوة التؤمل والتعلم فً آن واحد، ولذكاء  فعندما تزود الفنان

 فاب  للترابط الثقافً فً التراث الذي الزمط داخل ذاكرتط رؼم استقالل وبلورة فكر .

 تأثٌر الفن اإلسالمً على التصوٌر الغربً. -4
حاب المدار  الفنٌة فً الدول الؽربٌة سواء فً العصر الحدٌث أو المعاصر وما قبل لقد تؤثر العدٌد من الفنانٌن وأص    

ذلك، وكثٌرا ما نجد هذا االنبهار والتشدد فً تؤمل الحركات الفنٌة نحو الفنون األخره وخاصة اإلسالمٌة منها ألنط بعث 

ٌن األجانب ولكن التتبع قد ٌستهلك منا الكثٌر بح  حقٌقً الستخدام الذات اإلسالمً لخل  ابداع منطو  ورإٌة جدٌدة للفنان

اال اننا سنوضي بعض التؤثٌرات المباشرة فً هذا المجال، وهو فً التؤثٌر األكثر شموالً ووضوحاً حٌث ٌظهر فً اثنٌن 

 من أكثر وأعظم المصورٌن فً اوربا وهما:

 رمبرانتRembrant -  حٌث كان ٌحاول فً كثٌر من األحٌان إٌجاد جو شرقً زاهً اللون دقٌ  التفاصٌل

عندما كان ٌرسم موضوعات الكتاب المقد  متؤثراً بالزخرؾ والحرٌر واللون واستخداماتط، حٌث كان مولعاً 

بفن المنمنمات المفولٌة واإلسالمٌة وكان لدٌط أكثر من أربع 

 إسالمٌة .وعشرٌن لوحة مفولٌة وفارسٌة و

 دٌالكرواDelacruaa  حٌث تؤثر  بالحضارة اإلسالمٌة

وزٌارتط للشر  وعشقط للجو الشرقً بكل تفاصٌلط وخاصة 

الطابع المؽربً، حٌث ٌظهر ذلك على العدٌد من أعمالط 

التصوٌرٌة لتواجد الفن اإلسالمً تواجداً قوٌاً فً مخٌلة 

لجزابر الفنان، كما ٌظهر ذلك واضحاً فً لوحة نساء من ا

الشرقٌة فً صورة  خدامط للزخرفة والقٌم التصوٌرٌة واست

 (3شكل )                                                                       قوٌة فً خلفٌة العمل .
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اال ان القرن العشرٌن كان البث الحقٌقً لتطور الرإٌة الجمالٌة للفن اإلسالمً وتداخل هذا العب  لهذا الفن داخل 

أعمال عدٌدة للفنانٌن أمثال ٌراك وبٌكاسو وماتٌ  ومارك توبً وبول كلً والزه اعتبر من أشهرهم وخاصة 

التشكٌلٌة كمفردات فً لوحاتط التصوٌرٌة بروا بعد زٌارتط للشر  مع بداٌة القرن حٌث ظهرت الرإٌة الفنٌة 

 ( 40: 1972)بدر الدٌن أبو ؼازي؛ ولون مشر  إسالمً وبحٌوٌة وانسٌاب متدف . 

 تقٌٌم رسوم الواسطً تشكٌلٌاً. -5
تعتبر اعمال الواسطً والتً نالت اعجاب ودهشة كل من رآها وكتب عنها بؤنها 

هنا جاء اختٌار البحث على منمنمة أكمل األمثلة الموجودة من منمنمات، ومن 

بعنوان   أبو زٌد والحارث ٌمران فً قرٌة   والقٌام بتحلٌلها تشكٌلٌاً والتً تعتبر 

 من أروع ما انتجتط المدرسة البؽدادٌة العربٌة فً التصوٌر االسالمً.

 أبو زٌد والحارث ٌمران فً قرٌةموضوع المنمنمة:      
 بؽدادمكان العمل:  

 م1237ه  / 634ل:  تارٌخ العم
                    البكرٌةاسم المقامة:  
 ٌحً بن محمود بن الحسن الواسطًاسم المصور:

  توصٌف المنمنمة: -
مشهد هذ  المنمنمة حول قرٌة كاملة المواصفات، بمعنى حول مجتمع كامل الوصؾ تقرٌبا )أكثر من مشهد فً  ٌتحدث

تصوٌرة واحدة( أبو زٌد والحارث وهما ٌمتطٌان اثنٌن من الجمال العربٌة، ٌستقبلهما شخص واقؾ على قارعة الطرٌ  

 وضعط الفنان              

وجدت تكوٌنات لهٌآت األبنٌة البؽدادٌة واحد الجوامع وألشجار النخٌل، بل وجدنا  الواسطً فً الجهة الٌسره للعمل،

أشخاص ٌتحركون كؤنهم فً سو  فً عم  اللوحة مع وجود راعً فً الجهة العلٌا الٌمنى ٌسو  ؼنمط إلى المدٌنة، فضال 

صباا، وكتعبٌر عن قروٌة عن تواجد الطٌور على سطوا المبانً وخصوصا الدٌك، كتعبٌر الزمن الجؽرافً، عن ال

 المدٌنة، باإلضافة الى وجود سمة زخرفٌة عامة فً المشهد ككل.

 تحلٌل المنمنمة:
جمع الواسطً أكثر من مشهد فً لقطة واحدة، ال نجدها عند فنانٌن آخرٌن؛ حٌث استعان بخٌالط الواسع، المدرك  لقد

سة مع بقٌة عناصر تكوٌن التصوٌرة ... فالخط نجد  قد بالحد  العٌانً الواضي فً خطوطط وألوانط الربٌعٌة المتجان

امتلك مرونة عالٌة مع حساسٌة مفرطة ، تعطً تنوع خطً منسجم مع األلوان  الترابٌة ذات الداللة البٌبٌة العربٌة ، 

ال بجانب اللون األخضر الفٌروزي المعبر عن العطاء، فضال عن االسلوب الممٌز الذي استخدمط الفنان فً ربط اشك

المشهد مع بعضها البعض عن طرٌ  تزوٌ  السطي التصوٌري بالزخارؾ المنسجمة والمتواجدة فً أزٌاء شخوصط وفً 

البناٌات المحٌطة بالمشهد واألرضٌات النباتٌة ... فضالً عن ذلك نالحظ هنالك حضور  لعنصر السٌادة ، تمثل بشخصٌة 

ن زاهٌة ومنسجمة تستند على إٌقاعات لونٌة بٌن األحمر واألزر ، أبو زٌد بجانب الحارث، المنفذة بخطوط مرنة وبؤلوا

صورة بانورامٌة عن حٌاة ذلك العصر .. فالفنان رسم مدٌنتط القروٌة بمظهر اجتماعً،  -العناصر  -لتعطً بؤجمعها 

األول وهو األقرب من اقتصادي، جمالً عندما انتهج اسلوباً فنٌاً ٌستند على تقسٌم المشهد إلى ثالثة مستوٌات: فالمستوه 

عٌن المشاهد، قد ركز صوب اهتمامط على تنظٌم الجملٌن مع الشخصٌن الماران فً اتجا  واحد صوب شخص واقؾ على 

أرضٌة المشهد .. وفً المستوه الثالث، نجد الماعز أو األؼنام مع الراعً منفذ  وف  قاعدة التكرار الؽٌر متماثل ... بٌنما 

 (4شكل )
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فً القباب واألبواب المقوسة بجانب الطبٌعة القروٌة المتجانسة، التً أبدع فٌها الفنان فً تصوٌر المستوه الثالث، تمثل 

الجامع بقبتط ومنارتط ... ( فالواسطً لم ٌكن هدفط توثٌقً او ناقل حرفً للطبٌعة المربٌة  -الحوانٌت  -المكان ) البٌوت 

 تكوٌن الفنً للمشهد.القابمة أمامط ؛ بل نجد  كان مإمنا بوحدة الوجود فً ال

 اإلطار التطبٌقً:
 : الجانب التحلٌلً، والجانب التجرٌبً.اعتمد اإلطار التطبٌقً فً هذا البحث على جانبٌن هما

 أ: الجانب التحلٌلً: 

اختٌار الرسوم وتجمٌعها ووضعها فى كتالوج ثم عرضت على لجنة تحكٌم متخصصة فً مجال التربٌة الفنٌة من خالل  تم

حول اختٌار مجموعة من الرسوم الفنٌة لبعض اعمال (. 38( ص )1استطالع رأي السادة المحكمٌن محل  رقم )

قام الباحثون من خالل االطالع  بها، ثمة الممٌزة السمات التشكٌلٌوالتً تتضمن -ٌحً الواسطً  –التصوٌر االسالمً 

المناسب كؤداة من  الفنًبناء نموذج التحلٌل  فًعلى البحوث والدراسات السابقة واالستفادة منها ومن اإلطار النظري 

تً ادوات البحث التً تحق  أهداؾ البحث وفرضط، وفٌما ٌلً: الدراسة التحلٌلٌة لبعض أعمال الواسطً المختارة وال

 - كالتالً: تناولها الباحثون من خالل عدة محاور وهً

 المحور األول: الرسوم االحتفالٌة:

 المحور الثانً: رسوم التجمعات البشرٌة:

 المحور الثالث: رسوم المناظر الطبٌعٌة:

 المحور الرابع: رسوم وتصاوٌر الحٌوانات والطٌور:

 المحور الخامس: رسوم العمارة الهندسٌة:

ألقً الواسطً بظالل الحٌاة بوجط عام على رسومط التً وضعها داخل المقامات واحداثها، فلقد أوضي كثٌراً من  لقد    

مظاهر الحٌاة االجتماعٌة ومفرداتها المتنوعة فً تلك الفترة الزمنٌة التً عا  بها، وهو بذلك قد وضع بؤناملط والوانط 

ص الذي جاء من خاللط أو بحوار ، ورؼم أن المقامة ؼنٌة بوصفها خطوطاً ورسوماً شدٌدة الترجمة للواقع، بل وللن

للواقع، اال أن التصاوٌر مرآة صافٌة لذلك الواقع، والتً من خاللها استطاع التعرؾ على شكل األشٌاء وماهٌتها سواء 

شاهد  التصوٌرة أكانت ملموسة أم مادٌة، والتً وصفها الحرٌري فً سرد  وقام بتؤوٌلها الواسطً من خالل رسومط وم

 .المتضمنة مع الملحمة، ونستطٌع من خالل تتبع المقامة والرإٌة بها أن نصؾ ونحلل تلك المشاهد

 أوالً: المحور األول: الرسوم االحتفالٌة: 
تعتبر االحتفاالت هً تؤوٌل حقٌقً لموروثات االمة اإلسالمٌة، فؤعمال الواسطً بال شك رإٌة حقٌقٌة لكٌفٌة القٌام 

فاالت عند المسلمٌن منذ حقب بعٌدة، ولقد كانت تصاوٌر  متعددة لمظاهر واحتفاالت المسلمٌن خاصة الدٌنٌة منها باالحت

 .والتً توارثها جٌل بعد جٌل

( على سبٌل المثال نره الفنان 5( ففً شكل )6،  5فنره أهم اعمالط وهى احتفالٌة قدوم شهر رمضان الكرٌم شكل)    

ولهم ٌحملون الراٌات وٌقرعون الطبول وٌرفعون أبواقهم الذهبٌة تعلن قدوم الشهر الكرٌم، ولقد جمع من الفرسان على خٌ

استطاع الواسطً أن ٌوحد بٌن أجزاء العمل الفنً برإٌة أكثر قٌمة وثراء مما نشاهد  االن فً بعض االعمال ، فتناولط 

و رٌلٌؾ مع اهتمامط الواضي بتشرٌي الحٌوان للعناصر البشرٌة بشكل جانبً أكثر حدة ورقة وكؤنها وجو  نحتٌة أ

 الحصان  ومده دقتط فً التزاوج والتآلؾ ما بٌن المستوٌات وبعضها البعض ودٌنامٌكٌة الحركة مع الخلفٌة وتنوع 

المستوٌات فً العمل إضافة الى كونط ٌحٌط بالعمل وٌحافظ على اتزانط من جمٌع زواٌا ، فاالتجاهات للوجو  واحدة ولكنط 
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تطاع ان ٌؽٌر من اتجا  االبوا  واالعالم والراٌات واضافة الى ابتكارٌة فً وضع األرضٌة للعمل الفنً بلون ساخن اس

واندماجط مع التفاصٌل اللونٌة ليشخاص مع تنوع وانتقالة قوٌة للحصان والزخارؾ واإلكسسوارات المتواجدة علٌها، فهو 

 فاصٌل اللونٌة.لم ٌهمل التفاصٌل التشرٌحٌة بل ولم ٌهمل الت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6شكل )                                          (                      5شكل )

 

 ثانٌاً: المحور الثانً: رسوم التجمعات البشرٌة:
عند رإٌة رسوم الواسطً نجد أن لها سحر خاص عند المشاهد، حٌث ؼنابها بالعناصر البشرٌة لعدد كبٌر من التجمعات 

وذلك بؤشكال متعددة وبرإٌة مختلفة وبعم  واتساع تشكٌلً من حٌث وضعٌة األشخاص ودراستهم التشرٌحٌة البسٌطة فً 

لتفاصٌل قد دفعنا الى رإٌة بعضها والعمٌقة فً البعض االخر، اال أن اهتمامط با

المشاهد البشرٌة كونها جوهرة رسومط بشكل عام خاصة تلك التً تتزامن مع 

 أحداث ملحمٌة كالحروب واالفراا واالحتفاالت ... وما الى ؼٌر ذلك. 

ولقد اهتم الفنان من خالل ذلك بتوضٌي ماهٌة ما ٌرسمط من اشخاص ولمحاولة 

التواصل مع الجانبً الوجدانً قبل المهاره وكؤنك تره فً اعمالط داخل النف  

البشرٌة بشخوصط من سرور وأحزان وأفراا وما الى ؼٌرها، ورؼم تمٌز الواسطً 

احد قد تمتد فً صفحة بتجمٌع حشود بشرٌة تقارب السبعٌن شخصاً فً عمل و

واحدة أو أثنٌن على األكثر اال أنط قادر على تؽٌٌر المالمي واألوضاع الجسدٌة 

( 7والوجو  والمالب  وأؼطٌة الرأ  وتنوعهم فً الرجال والنساء، كما فً شكل )

 نجد أن الفنان الواسطً قد أبدع من حٌث كونط واضع األشخاص 

صانة العمل اال ان العٌن تنتقل بالمشاهد بٌن جنبات بصورة دٌنامٌكٌة الحركة رؼم سكون ور

العمل لمشاهدة الوجو  بتعبٌراتها المختلفة وتشخٌصٌة المتواجدٌن واختالؾ وتنوع حركتهم مع 

 ثراء اللون والحرص على إضافة كافة التفاصٌل للوجو  البشرٌة، ودراستط للعدٌد من التفاصٌل الصؽٌرة والكبٌرة. 

 
        

 
          

                                                                                                                                                                   
                                                        

 (7شكل )
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 المناظر الطبٌعٌة: ثالثاً: المحور الثالث : رسوم
ٌتف  الواسطً فً رسومط داخل المقامات حتى لوصؾ الحٌاة البرٌة 

وما ٌتخللها من عناصر شدٌدة التراث كاألشجار والحداب  واالنهار 

والبحار والجبال والصٌد والمراكب وما الى ؼٌرها، مما ٌعرؾ بثرابط 

أعمال الواسطً التً  الجمالً كمعرفة طبٌعٌة بٌبٌة زاخرة، ومن أهم

تعبر عن هذا االتجا  نجدها لزور  مابً ذات شكل فرٌد وبعد  أشكال 

أقرب الى التسطٌي فً إطار عام ٌؤخذ ا ٌتداخل معها العنصر البشري وبرإٌة هً فً حقٌقته

شكل الزور  فً هندسٌات بسٌطة أو متعمقة بتفاصٌل النوافذ والساري والراٌات وما الى 

السٌلوت األبٌض واألسود فً خطوطها وكؤنط قصد هذا االٌجاز وهذا التعدد مضموناً شدٌد الثراء  –ط ؼٌرها، وهً تشب

أكثر من التفاصٌل، إضافة الى تسطٌحط التشكٌلً لكل مفردات العمل ، فنجد توزٌعاً زخرفٌاً للماء تحت الزور  بما ٌشبط 

فً حقٌقتها مستمدة من كونط مذهباً ومزخرفاً فً آن واحد، الحلزونٌات ، وفً اعتقادنا أن هذ  المضامٌن التشكٌلٌة هً 

( وهً فً حقٌقتها 8فمعرفتط بالرسوم البنابٌة والنباتٌة والزخرفة اإلسالمٌة مهد لط أبعاداً أخره، كما واضي فً شكل )

 وضعت الشكل فً اتزان وتكوٌن جٌد وثره  للرإٌة الفنٌة .                  

 : رسوم وتصاوٌر الحٌوانات والطٌور:رابعاً: المحور الرابع
لقد استحوذت الحٌاة البرٌة على اهتمام الواسطً وخطوطط ودراساتط وألوانط، حٌث الطبٌعة بوجط عام وحٌواناتها 

(، والتً نستطٌع من خاللهما أن 10،  9وطٌورها بوجط خاص، وهناك العدٌد من األعمال التصوٌرٌة كما فً شكل  )

خطوطط وتشرٌحط للحٌوانات والطٌور وكٌفٌة الصٌاؼة الفنٌة لهما فهو ٌهتم برسمهم فرادي نره مده دقة ومرونة 

وقطعان، وهو ٌسلط على تلك الحٌوانات رإٌتط بقرب أكثر من العناصر البشرٌة، وهذ  سمة عامة فً رسومالمدرسة 

هً رسومط لهدٌة تلقاها السروجً وهً ( والتً تعتبر من أهم اعمالط التً تعبر عن هذ  الرإٌة 9العربٌة، فنجد فً شكل )

مجموعة من الجمال ترعاها جارٌة وهً أروع وأكثر األعمال ؼناء ورقً ومن أشد وأعم  تصاوٌر المنمنمة للواسطً 

داخل المقامات، لما بها من تنوع حركً ودقة فً رسوم الجمال فً حركة متنوعة وخاصة عند رإٌة حركة الرقاب 

ا وتناؼمها التشكٌلً مع اختالؾ التفاصٌل فٌما بٌنها ولو بصورة بسٌطة من حٌث النسب ورإو  الجمال ومده تنوعه

والتكوٌن الجٌد وتنوع التناؼم المتواجد فً األرجل، ومده ؼناء كثافة العدد فٌها واالهتمام بالتآلؾ اللونً فٌما بٌنها 

ة وزخرفتط باللون األزر  ودرجاتط فهو تناؼم وخاصة مع استخدام األلوان الساخنة عند تناولط لزي الراعٌة أو الجارٌ

 وتضاد ٌسمي بثراء العمل وٌعطً مدلوالً لدراسة لونٌة قوٌة وجراءة متناهٌة فً توزٌع اللون.

 
                  

                            
 
 
 
 
  

 
 (10شكل رقم )                          (                              9شكل رقم )                                    

 
 

 (8شكل )
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 خامساً: المحور الخامس: رسوم العمارة الهندسٌة:
اهتم الواسطً كثٌرا برسوم العمابر أو العمارة اإلسالمٌة المتواجدة فً هذا الوقت وقام بإدخالها ضمن إطار أعمالط فً 

إظهار جدران الؽرؾ أو المنازل وكؤنها أركان خشبٌة تحٌط بالرسوم األدمٌة  أوالً:التصوٌر، واتبع طرٌقتٌن فً ذلك: 

داخل المنزل رؼم رإٌتط المعمارٌة المسطحة مع إظهار الزخرؾ بط وتفصلها عن النص وتوحً بؤن الحدث قد وقع 

: وهً طرٌقة ثالثً االبعاد حٌث استخدم المنظور إلظهار  بشكل واقعً من حٌث التفاصٌل وثانٌاً بصورة متعددة ، 

مشاهد التً تعطً والرإٌة المعمارٌة بشكل عام مع توافر القٌم الجمالٌة بشكل جٌد وبدراسة مستفٌضة أٌضاً ، ومن أكثر ال

انطباعاً بمعمارٌة الواسطً هً رسوم المسجد عند إعطاء السروجً دروساً داخلط والمستمعٌن لط بٌن أعمدة المسجد قرب 

 (.12، 11المنبر والمحراب مع الزخرؾ الهندسً والنباتً كما فً شكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (12شكل )                                    (                    11شكل )                                          

 

 الجانب التجرٌبً: -ب 
اعتمد الجانب التجرٌبً للبحث على استثمار معطٌات الدراسة النظرٌة وما توصل الٌط من سمات تشكٌلٌة وخصابص 

قام الباحثٌن بؤدوار جماعٌة وفردٌة فً محاولة لتؤصٌل واستحداث نظم فقد ، جمالٌة وفنٌة للمنمنمات اإلسالمٌة العربٌة

بنابٌة جدٌدة فً تدرٌ  التصوٌر المعاصر بجامعة الطابؾ من خالل الكشؾ عن السمات التشكٌلٌة لرسوم مخطوطة 

 مقامات الحرٌري. 

 -وفى سبٌل تحقٌق ذلك تمت اإلجراءات اآلتٌة: 
 ة( من طالبات كلٌة التصامٌم والفنون التطبٌقٌة ممن ٌدرسن بقسم الفنون.تم اختٌار عٌنة البحث )عٌنة عشوابٌ -1

تم عمل عدة مقابالت مع الطالبات لٌتم القاء الضوء على فنون المنمنمات اإلسالمٌة ومن ثم رسوم الفنان ٌحً  -2

 الواسطً بالمدرسة العربٌة. 

 تم عرض لرسوم مخطوطة مقامات الحرٌري حٌث تعد جوهر البحث.  -3

اسة واستخالص السمات الشكلٌة والتشكٌلٌة للوقوؾ على الجوانب الفنٌة والجمالٌة لرسوم مخطوطة مقامات تم در -4

 الحرٌري. 

استثمار ما تم التوصل الٌط من خصابص وسمات فنٌة وجمالٌة فً رسوم مخطوطة مقامات الحرٌري حتى تكون  -5

تشتمل على رإٌة تتالءم مع الفكر المعاصر مع الحفاظ معٌناً ابداعٌاً ٌصل بنا إلى نوعٌة مختلفة من اإلنتاج الفنً 

 -على االعتبارات اآلتٌة: 

 االحتفاظ بالشكل التراثً العام للعناصر للحفاظ على الشكل الثقافً لها. 

 الحفاظ على وحدة الشكل العام من خالل عالقة العناصر بعضها البعض.  

والتركٌب والتحطالٌم واالختالزال لتحقٌال  اإلٌقاعالات المختلفالة مالع تحقٌ  القٌم الفنٌة من خالل استخدام نظم التكرار  

 المحافظة على النسبة والتناسب بٌن العناصر والفراؼات.



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

978 

 تحقٌ  البعد البنابً للعمل الفنً والذي ٌضاهى النظام البنابً لرسوم المخطوطة.  

 ثة.استخدام التقنٌات المتنوعة، كوسٌط تعبٌري فً إنتاج األعمال الفنٌة المستحد 

فً تحقٌ  تلك االعتبارات حٌث صنفت النتابج من حٌث األسلوب األدابً والتقنً والفكري  النتائج وقد لوحظ تفاوت فً

 -للطالبات إلى مجموعتٌن: 

 :  المجموعة األولى

وقد قامت الطالبات فٌها باستخدام تقنٌة الكوالج حٌث ٌتم التعامل مع مداخل التجرٌب والتً منها:  التركٌب، والتجرٌد، 

والتحطٌم، واالختزال  والتً تهدؾ جمٌعها إلى  تقدٌم بدابل الحلول فً شكل صٌاؼات تشكٌلٌة جدٌدة، تتضمن دالالت 

 عرض للجوانب الجمالٌة للموضوع. ومعان ؼٌر مؤلوفة، كما أنط األسلوب الذي ٌ

 إنشاء عالقات تشكٌلٌة وملمسٌة بٌن الخامات الورقٌة المختلفة المضافة بعضها البعض على مسطي العمل 

 الكشؾ عن القٌم التعبٌرٌة والملمسٌة واللونٌة، الناتجة عن توظٌؾ الخامات الورقٌة فً العمل الفنً. 

 المجموعة الثانٌة:

وقد استخدمت فٌها الطالبات مهارة الرسم بالخامات اللونٌة المختلفة وجاءت الرسوم تحمالل حسالاً زخرفٌالاً مسالطحا ثرٌالاً فالً 

األلوان والزخارؾ التً تجمع بٌن كونها شعبٌة واسالمٌة، كذلك استخدمت بعض الطالبالات فكالرة الفالراغ المسالتقل فالً بنالاء 

حة إلى عدة مسطحات تتجاور وتتراكب وتعلالو بعضالها الالبعض إلظهالار رإه اللوحة التصوٌرٌة حٌث تم تقسٌم مسطي اللو

منظورٌة مختلفة فً المسالطي الواحالد وذلالك السالتخالص عالقالات تشالكٌلٌة مجالردة ذات طالابع تجرٌالدي مالع المحافظالة علالى 

        مضمون العمل. 

 نتائج المجموعة األولى المنفذة بأسلوب الكوالج

  
 (14شكل ) (13شكل )
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 (16شكل ) (15) شكل

 

  
 (18شكل ) (17شكل )

 
 (19شكل )

 (20شكل )

 
 ة األولى المنفذة بأسلوب الكوالجتابع نتائج المجموع
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 (22شكل ) (21شكل )

 
 (24شكل ) (23شكل )

 
 نتائج المجموعة الثانٌة المنفذة بتقنٌات الرسم والتلوٌن
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 (26شكل ) (25شكل )

 
 (28شكل ) (27شكل )

 
 تابع نتائج المجموعة الثانٌة المنفذة بتقنٌات الرسم والتلوٌن
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 نتائج البحث:

  -من خالل الدراسات النظرٌة والتحلٌلٌة والتجرٌبٌة السابقة نستطٌع أن نجمل أهم النتابج وهً كاآلتً: 

وعى طالبات قسم الفنون )عٌنة البحث( بقٌم ومعطٌات التراث الفنً المحلً وأهمٌتها دون الوقوؾ بسطحٌة إزاء  -1

السمات الشكلٌة والتشكٌلٌة فً الفن اإلسالمً، أو نقل عناصر  من ؼٌر وعى، بل مزجوا بٌن مقومات التشكٌل الفنً 

عاصرة تحمل صفة االبتكارٌة ومرتبطة بالجذور، أي المعاصر وبٌن معطٌات التراث للوصول إلى لوحة تصوٌرٌة م

 تتمٌز باألصالة والمعاصرة. 

الكشؾ عن منابع االستلهام للتراث الفنً االسالمً، كالتكوٌنات المستطٌلة واالفقٌة، وسٌطرة الخطوط على التكوٌن  -2

ٌنهالون من هذ  المنابع فً وقتنا وانسٌابها، وتسطٌي اللون، وتنوع الخامات وثراءها، كل ذلك جعل العدٌد من الفنانٌن 

 الحاضر.

أمكن تعرؾ بعض المفردات والرموز فً أعمال طالبات قسم الفنون )عٌنة البحث( المرتبطة بالجذور االسالمٌة،  -3

 والتً ٌنبؽً على الفنان ودارسً الفن التعرؾ علٌها ومحاولة استٌعاب الشكل وارتباطط بالمضمون.  

)عٌنة البحث( للكثٌر من األسالٌب وتقنٌات استخدام الخامة الفنٌة المختلفة فً اللوحة  تعددت استخدام بعض الطالبات -4

 التصوٌرٌة الحدٌثة والمعاصرة وقد جاء ذلك من خالل التجرٌب الفنً لكل طالبة على حدة.

جا  الذي تنتمً أن األعمال الفنٌة )عٌنة البحث( ال تنتمً إلى اتجا  فنً واحد، ولكن كل طالبة عبرت بؤسلوبها واالت -5

 إلٌط عن األحداث من خالل االستفادة بالسمات التشكٌلة المستخلصة من منمنمات التصوٌر االسالمً. 

أمكن تحدٌد العدٌد من العالقات والقٌم التشكٌلٌة المرتبطة بعٌنة البحث والتً جاءت فً جزبٌٌن قٌم تشكٌلٌة عامة  -6

خدمة لده كل طالبة على حدة اعتبرت هذ  القٌم إحده مقومات مرتبطة بجمٌع أفراد عٌنة البحث، وقٌم خاصة مست

 السمات التشكٌلٌة لده عٌنة البحث. 

استطاعت طالبات قسم الفنون )أفراد عٌنة البحث( أن تقدمن أعمال فنٌة معاصرة ومستحدثة فً بناءها التشكٌلً  -7

حٌى الواسطً، كما هو واضي فً نتابج مستوحا  من روا التراث اإلسالمً المتضمنة فً السمات التشكٌلٌة لرسوم ٌ

 ( من متن البحث. 42،  41،  40، 39لوحات تجربة البحث بصفحات ) 

 

 التوصٌات: 
 من خالل النتائج التً توصل إلٌها البحث الحالً ٌوصى الباحثون بما ٌأتً :

االسالالمً، بهالدؾ تضمٌن المنالاهج الدراسالٌة فالً التعلالٌم العالام والخالاص والعالالً مفالردات عالن التالراث  -1

المحافظة على استمرارٌتط، كما ٌجب أن تتبنى الجامعات ومإسسات التعلالٌم العالالً الحكومٌالة واألهلٌالة 

إنشالالاء دراسالالات، وتخصصالالات فالالً مجالالال التالالراث بكالالل أنواعالالط، باعتبالالار ذلالالك واجب الال اً علمٌ الال اً وقومٌالالاً 

 وتربوٌاً.

سالتلهام منالط ممالا ٌسالهم فالً تطالوٌر التعبٌالر الفنالً البد من االهتمام بالتراث الفنً وتعببالة الرإٌالة نحالو اال -2

خاصة التصوٌر المعاصر كون التراث بحراً زاخالراً لتؽٌٌالر المفالاهٌم الحدٌثالة نحالو قٌمالة الفالن بارتباطالط 

 بالحضارة اإلسالمٌة.

وضع مقررات دراسٌة تتضمن كٌفٌة القٌام بالتحلٌل الفنً ألعمال التصالوٌر الحالدٌث والمعاصالر بهالدؾ  -3

 ة استخالص السمات التشكٌلٌة لهذ  األعمال. وعى فنً بكٌفٌ

 حث الطالب على التجرٌب بالخامات المختلفة نظراً ألهمٌتها فً تنمٌة قدرات اإلبداعٌة للطالب.  -4
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