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املؤلف كلمة

حرضات عىل اإلسالمية الفنون عن حديث إللقاء بدعوتي الرسم أساتذة اتحاد رشفني
زاهر الجليل األستاذ تفضل ثم واآلثار، بالفنون املهتمني من دعوتهم يلبي ومن أعضائه
يف — أحرص وإني الحديث. هذا بطبع االتحاد يقوم أن عيلَّ فعرض االتحاد، رئيس بك،
الحديث لهذا خصص الذي الوقت أن أُبنيِّ أن عىل — الطلب هذا فيه أجيب الذي الوقت
بعض فاخرتت ا، خاصٍّ نحًوا فيه أنحو جعلني ذلك كل لهم، أعد الذين الفنانني وثقافة
أعرض لم بينما اإلفاضة، من بيشء عنها وتكلمت وميزاتها، اإلسالمية الفنون مسائل
الحديث هذا قراءة تكون أن وأرجو عذًرا، القراء فأستميح األخرى، املسائل من لكثري
اآلثار دار زيارة وعىل اإلسالمية، واآلثار الفنون يف املطولة الكتب قراءة عىل لهم دافًعا

النفيسة. املعروضات من فيها ما ودراسة العربية،
أحمد العزة صاحب إىل الشكر بوافر أتقدم أن إال الكلمة هذه ختام يف يسعني وال
بي، ثقتهم لحسن األفاضل؛ األعضاء حرضات وإىل االتحاد، رئيس بك، زاهر شفيق

الفنية. الثقافة نرش يف يبذلونها التي وللجهود
حسن زكي
١٤ /٤ /١٩٣٨ يف العربية اآلثار دار





األول الفصل

اإلسالمية احلضارة

ازدهرت التي املدنية عىل العربية» «الحضارة اسم يطلقون الدهر من حينًا الناس ظل
هذه أن فريون اليشء بعض يبالغون العلماء من كثريين ولكن اإلسالمية، األمم ربوع يف
األمم عصبة تمثل فهي أكتافهم، عىل تقم لم ألنها العرب؛ إىل نسبتها تصح ال الحضارة
وصقالبة، وهنود وبربر وترك وفرس عرب األمم هذه بني من كان وقد كلها، اإلسالمية
حروفهم عليهم وفرضوا الجديد، اإلسالمي الدين بطابع وطبعوهم العرب فجمعهم
هذه قامت حتى نفسها، العربية اللغة أغلبهم عىل يفرضوا أن يف نجحوا بل األبجدية،
الوسطى.1 العصور يف املسيحية األمم بني الالتينية اللغة مقام اإلسالمية األمم بني اللغة
أكثر أن اإلسالمية األمم تاريخ يف املشاهد إن هذا لرأيهم تأييًدا العلماء هؤالء ويقول
اعتنقوا الذين املرصيني أو السوريني أو الفرس2 من كانوا والفن واألدب العلم رجال
واشتغلوا اإلسالم، لواء تحت ازدهروا ولكنهم القديمة، أديانهم عىل ظلوا أو اإلسالم
وهي خالصة، عربية ليست ولكنها إسالمية، مدنية إذن املدنية فهذه الفاتحني. للمسلمني
الفرس بني وترعرعت نمت التي األدنى الرشق مدنية تطور يف األخرية الحلقة حال كل عىل

واليهود. واملرصيني واآلراميني والفينيقيني واآلشوريني والبابليني
ميادين بعض يف برتاثهم واستهانة للعرب ظلم النظرية بهذه األخذ يف يكون وقد
أنها يف الشك نستطيع ال ولكننا اجتماعية، ونظم وأدب شعر للعرب كان فقد الحضارة،

الفنون. ناحية وهي املدنية، نواحي من الشأن خطرية ناحية يف صحيحة نظرية

األبنية عىل الكتابات يف استخدمت التي الثالث اللغات بني انتشاًرا اللغات أوسع العربية اللغة كانت 1

والرتكية. والفارسية العربية وهي اإلسالمية، األثرية والتحف
التاريخ. فلسفة يف املسلمني من ألف من خلدون ابن كتب كما 2



اإلسالمية الفنون يف

صناعية وفنون عمارة اإلسالمية الفتوحات قبل لديهم يكن لم العرب أن فاملعروف
وليس ببالدهم، تحيط كانت التي املتحرضة األمم بفنون والتقدم الرقي يف مقارنتها يمكن
فخًرا العرب وحسب يشء، بكل تحيط أن تستطيع ال كاألفراد فاألمم أبًدا؛ بضائرهم هذا

جليل. تراث من خلفوه وما عظيمة فتوحات من به قاموا ما
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الثاني الفصل

اإلسالمي الفن

أنحاء يف نما واألندلس؛ أفريقيا وشمايل ومرص والشام وإيران العراَق العرُب فتح فلما
العرب نصيب ألن Arab؛ Art عربيٍّا فنٍّا نسميه أن اإلنصاف من ليس فن اإلمرباطورية

اإلسالمية. األمم من غريهم نصيب من أقل كان فيه
ال التي Saracens كلمة من Art Saracenic أحيانًا يسمونه األوروبيون كان وقد
اإلغريق كان Saraceni يوناني أصل من لفظ وهي العربية، اللغة يف مرادًفا لها نجد
ويُظن الفرات، نهر غربي تقطن كانت التي البدوية القبائل سكان عىل قديًما يطلقونه
سكان شمل حتى اللفظ هذا مدلول اتسع ثم و«رشقيني»، «رشق» كلمتي من مشتق أنه
سكان عىل فغلب الصليبية، الحروب عرص يف استعماله وزاد عامة، العربية الجزيرة شبه
اللفظ هذا ترجمة أردنا وإذا الصليبيني. يقاتلون كانوا الذين املسلمني من األدنى الرشق

«الرشقيني». أو «العرب» إال معناه لتأدية وجدنا ملا العربية إىل
إال األوروبي العرف يف يشمل أن يصح ال Art Saracenic لفظ أن نرى وهكذا
ال ولكننا أيًضا، مرص يف وربما والشام، والعراق العرب بالد يف ازدهرت التي الفنون
وتركيا وإيران األندلس يف اإلسالمية الفنون عىل واطمئنان ثقة يف نطلقه أن نستطيع

والهند.
Moorish art اسم أحيانًا اإلسالمي الفن عىل يطلقون األوروبيون كان وكذلك
إىل ترجع وهذه — باإلسبانية Moro من جاءت باإلنجليزية Moors كلمة أن واملعروف
كانوا وقد أفريقيا، غربي شمال سكان عىل يطلقونها الرومان كان التي Mauri كلمة
أفريقيا شمايل يف املسلمني عىل يطلق Moors لفظ وأصبح — Mauretania يسمونها
تونس ويف إسبانيا يف اإلسالمي الفن هو Moorish art أو املغربي فالفن األندلس. ويف

اإلسالمية. األقطار من غريها دون ومراكش والجزائر



اإلسالمية الفنون يف

«Saracenic art الرشقي «الفن أو «Arab art العربي «الفن أن القول وصفوة
اسم أفضل أن يف شك وال جامعة، ليست أسماء كلها «Moorish art املغربي «الفن أو
حلقة كان اإلسالم ألن اإلسالمية»؛ «الفنون هو اإلسالمي العالم يف ازدهرت التي للفنون
أصولها. تباين من الرغم عىل متميزة وحدة وجعلها شتاتها جمع وألنه بينها، االتصال
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الثالث الفصل

املدارساملختلفة األساليبأو أو ُرز الطُّ
اإلسالمية الفنون يف

فتحها التي البالد أهل أيدي يف ظلت الحرة واملهن الصناعات فإن يشء، من يكن ومهما
فيه خاضًعا تطوًرا املفتوحة األقاليم من إقليم كل يف الفنية األساليب وتطورت العرب،
بأهل العرب امتزاج من ونشأ الفاتحون، العرب عليها فرضها التي القواعد من لكثري

جزئياتها. يف متباينة جملتها، يف متشابهة فنون لسلطانهم أخضعوها التي البالد
الثالثة القرون يف اإلسالمي الفن إن نقول: أن عام، بوجه نستطيع، فإننا ثم ومن
أمية بني سقوط بعد عبايس طراز ثم أوًال، أموي طراز يسوده كان الهجرة بعد األوىل
امليالدي)، (التاسع الهجري الثالث القرن يف العباسية الدولة ضعفت وملا ٧٥٠م، سنة
أنقاض عىل قامت املختلفة، اإلسالمية األقاليم يف مستقلة وإمارات دويالت وخلفتهما
العمارة؛ ميدان يف سيما وال منها، كل تمييز يمكن محلية فنية أساليب العبايس الطراز
السهل من كان (Minor arts التطبيقية أو الصناعية (أو الفرعية الفنون منتجات ألن

فيها. الفنية باألساليب والتأثر آخر، إىل إقليم من نقلها
إسباني طراز عىل يشتمل العباسيني سقوط بعد اإلسالمي الفن كان فقد إذن
النيل وادي يف قام سوري مرصي طراز وعىل واألندلس، إفريقية شمايل يف قام مغربي
اإلمرباطورية يف عثماني وطراز إيران، يف فاريس طراز عىل يشتمل كان كما سورية،1 ويف

وقوية؛ مستقلة مرص حكومة فيها كانت التي التاريخية العصور كل يف مرص من جزءًا الشام كانت 1

مرص أن كما واملماليك، واأليوبيني، والفاطميني، والطولونيني، الثاني، ورمسيس الثالث، تحتمس كعرص
واحدة. دولة لسيادة خاضعتني والتبعية الضعف عصور أغلب يف كانتا والشام



اإلسالمية الفنون يف

نورمندي صقيل بفن الصلة وثيق أيًضا وكان اإلسالمية، الهند يف هندي وطراز العثمانية،
بعد إسبانيا يف قامت التي الفنون وهي واملستعربني، املدجنني وبفنون صقلية، جزيرة يف
هذه من طراز كل إىل إيجاز يف نشري أن اآلن بنا ويجدر عنها. املسلمني سلطان زوال

اإلسالمية. الفنون يف املختلفة الطرز

األموي الطراز

دمشق إىل املدينة من اإلسالمية الدولة عاصمة وانتقال الخالفة عىل األمويني استيالء كان
وبدأ والرتف. البذخ تجنب املسلمني عىل فيه غلب الذي الراشدين، الخلفاء لعرص خاتمة
تحًفا ويتخذون املسيحيني، كنائس العظمة يف توازي مساجد تشييد يف يفكرون األمويون
عمال عىل األمر بداية يف األمويني اعتماد جل وكان الجديد، ملكهم وعظمة تتفق فنية
الجميع يد عىل ونشأ العرب، عليهم تتلمذ املسيحيني والسوريني البيزنطيني من وفنانني
إىل الطراز هذا أصول وأتباعهم والحكام القواد ونقل اإلسالمي، الفن يف األموي الطراز
األموية الدولة سقوط إن حتى األندلس، يف األصول هذه وثبتت اإلسالمية، األقاليم سائر
اإلقليم هذا أن سيما وال بإسبانيا، اإلسالمية الفنية األساليب يف صداه له يكن لم الرشق يف
أموي طراز لها كان غربية أموية دولة فيه ونشأت العباسية، الدولة عن خرج اإلسالمي

الرشقي.2 األموي الطراز يف الفنية األساليب بكل احتفظ غربي
الرشيف الحرم وسط يف تقع التي الصخرة قبة األمويني إىل تنسب التي األبنية وأهم
الشام؛ بادية يف الخلفاء بناها قصور وبعض بدمشق األموي الجامع ثم املقدس، ببيت

الطوبة. وقرص املشتى، وقرص عمرى، كقصري
بن عمر ألن عمر؛ جامع اسم األحيان بعض يف عليها فيطلق الصخرة قبة أما
عىل مروان بن امللك عبد شيَّد ثم الخشب، من مصىلٍّ موضعها يف أقام قد كان الخطاب
فسيفساء تغطيها عالية قبة فوقه ن ُمثمَّ شكل عىل وهو ،٦٩٠ سنة الحايل البناء أنقاضه
ضخمة أعمدة من دائرة عىل محمولة والقبة والذهبي، األخرض باللونني زخارف عليها

البيزنطية العنارص غلبة فإن غرو وال الوضوح، كل واضحة ليست األموي الطراز خصائص أن الواقع 2
واآلثار الفنون رجال من األخصائيني لدى األخرى، األشياء بعض مع تميزه، التي هي فيه واإليرانية

اإلسالمية.
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زائدة؛ عناية الصخرة بقبة امللك عبد عني وقد مذهبة، تيجان وذات األخرض، الرخام من
الزبري. بن هللا عبد منافسه يد يف الكعبة كانت حني إليها مكة من الحج يحول أن أراد ألنه
املسيحية الكنائس عمارة من مأخوذة البناء هذا عمارة أن يف متفقون اآلثار وعلماء
اإلسالمية؛ الجوامع تصميم يف يتكرر لم املثمن الشكل هذا أن نالحظ أننا بيد البيزنطية،
تصميم ولكن الرشيف؛ الحرم يف املقدسة بالصخرة ليحيط املالءمة كل مالئًما كان ألنه
أكثر يف املسلمون اتخذه وقد اإلسالمية، للعبادة أوفق كان بالباسيليكا املعروفة الكنائس

مساجدهم. لتصميمات أساًسا األحيان
أنقاض عىل امللك عبد بن الوليد الخليفة أقامه فقد بدمشق، األموي الجامع أما
من وإيوانات وعقود أروقة به تحيط كبري صحن اآلن وسطه ويف يوحنا، القديس كنيسة
هذه وأكرب وأعمدة، دعائم والغرب الرشق ويف ،Pillars دعائم الشمال يف تحملها الحجر

قبة. وسطها يف تقوم bays بالطات ثالث ويشمل القبلة، رواق األروقة
تصميم عىل األموي الجامع لتصميم كان الذي التأثري نشاهد أننا يف شك وال
القريوان، كجامع العرص؛ ذلك يف املختلفة اإلسالمية األمصار يف شيدت التي الجوامع

بإسبانيا. قرطبة وجامع بتونس، الزيتونة وجامع
وسطها الشكل مربعة أبنية أكثرها الشام بادية يف الخلفاء شيدها التي والقصور
األمراض تنترش حني أو للصيد األمراء إليها يأوي وكان كنَى، للسُّ غرف بها تحيط حيشان
اآلخر البعض وكان عمَرى، قرص يف كما حماًما بعضها يف املهم الجزء وكان املدن، يف
عنارص زخارفها ويف القصور هذه تصميم يف فإن كل وعىل الصغرية، الحصون يشبه
وتلك العرص هذا بها امتاز التي املسيحية الرشقية العنارص جانب إىل وفارسية، عراقية

األقاليم.
بألوان والجدران األسقف عىل آدمية نقوش من فيه بما عمَرى قرص اشتهر وقد

اإليرانية. بالتقاليد نواحيها بعض يف متأثرة بيزنطية فنية وأساليب زاهية،

العبايس الطراز

العالم يف السيادة أصبحت ٧٥٠م، سنة الحكم مقاليد عىل العباسية الدولة استولت ملا
والزخرفة، العمارة أساليب يف كبري تغيري إىل ذلك وأدى الشام، دون للعراق اإلسالمي
من بدًال Pillars القوائم بناء وإىل الحجر، من بدًال اآلجرِّ استعمال إىل البناءون فانتقل
كما اإلسالمية، الفنون عىل الفارسية الفنية األساليب وغلبت ،columns األعمدة اتخاذ
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املنصور الخليفة شيَّد ،٧٦٢ سنة ويف االجتماعية. والحياة األدب الفاريسعىل الطابع غلب
والجامع، القرص وسطها يف دائرة شكل عىل بناءها محاوًال دجلة نهر عىل بغداد مدينة

آخر. سور ويوازيه أبراج فيه كبري سور بها ويحيط
الضفة عىل رأى َمن ُرسَّ أو سامرا مدينة املعتصم الخليفة شيَّد ،٨٣٦ سنة ويف
وقد للدولة. جديدة عاصمة واتخذها بغداد، شمايل مرت مائة بُعد وعىل دجلة، لنهر اليمنى
هجرها حتى وخلفاؤه، املعتصم فيها شيدها التي العظيمة بالقصور سامرا صيت ذاع
الواحد أبنيتها وسقطت بغداد، إىل والحكومة البالد وأرجع ،٨٨٣ سنة املعتمد الخليفة
بحفائر أوروبية علمية بعثات قامت العظمى الحرب وقبيل الجامع. إال اللهم اآلخر بعد
الفن تاريخ يف كبرية أهمية األنقاض لهذه أن يخفى وال أنقاضها، عن للكشف كبرية
وادي بحكم يستقل أن كاد الذي — طولون بن أحمد ألن مرص؛ يف سيما وال اإلسالمي،
أساليب من العراق يف كان ما مرص إىل فنقل سامرا، يف نشأ قد كان — ٨٦٨م سنة النيل
عمارته يف يعترب الذي طولون بن أحمد جامع يف كله ذلك ويتجىل والزخرفة. العمارة

امليالدي. التاسع القرن يف العراقي الفن أمثلة من حيٍّا مثاًال الجصية وزخرفته
وتحيط مكشوف، مربع صحن من يتكون وهو ،٨٧٨ سنة الجامع هذا بناء تم وقد
أروقة ثالثة وهناك األروقة، هذه أكرب يف القبلة وتقع األربعة، جوانبه من أروقة به
حينما بنيت ولعلها الزيادات، وتسمى الخارجي، سوره وبني الجامع جدران بني خارجية
األروقة وأقواس غامق، أحمر بآجر مشيد طولون ابن وجامع املصلني، عن الجامع ضاق
األعمدة من بدًال الجص، من سميكة طبقة تكسوها اآلجر من ضخمة دعائم عىل محمولة
هذا به يمتاز ما أهم ولكن القديمة، واملعابد الكنائس من يأخذونها املسلمون كان التي
بسائر تتصل ال فتكاد الغربي، الخارجي الرواق يف تقع التي منارته أو مئذنته هو الجامع
أسطوانية طبقة عليها تقوم مربعة قاعدة من وتتكون بالحجر، مبنية وهي الجامع، بناء
وليس حلزوني، مدرج شكل عىل الخارج فمن الساللم وأما مثمنة. أخرى طبقة وعليها
دلف أبي مسجد ويف الجامع املسجد يف إال اللهم اإلسالمية، األقطار يف نظري املنارة لهذه

بسامرا.
منها كبرية أجزاء وعىل الجص، من سميكة بطبقة مغطاة الطولوني الجامع وأبنية
اآلثار دار عثرت وقد سامرا. يف العراقية الزخارف عن مأخوذة جميلة هندسية زخارف
الطولوني العرص من بيت عىل القاهرة جنوبي السعود أبي بجهة حفائرها يف العربية

سامرا. يف الجصية الزخارف من نوع عن مأخوذة جصية زخارف جدرانه عىل
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ذاع lustre معدني بريق ذو الخزف من نوع العبايس العرص به امتاز ومما
آنية منه تصنع وكانت واألندلس، وإفريقية والشام ومرص وإيران العراق يف استخدامه
مكروًها استعمالها كان التي والفضة الذهب أواني عن عوًضا واألغنياء األمراء يتخدها
منه تصنع كانت كما الدين، لتعاليم املخالفني والرتف البذخ من عليه تدل ملا اإلسالم؛ يف

القريوان. جامع يف اآلن حتى باقية تزال ال كالتي الجدران بها تكىس تربيعات أيًضا
بعض عىل وجدت العبايس العرص من وتزاويق صور بعض إلينا وصلت وقد
بما ويشهد راقصتان، فيه رسم الصور هذه وأشهر سامرا، مدينة أطالل يف الجدران

العبايس. العرص يف التصوير عىل تأثري من الفارسية الفنية لألساليب كان

املغربي اإلسباني الطراز

أن واملعروف امليالدي، عرش الثاني القرن يف املوحدين دولة يد عىل واألندلس املغرب يف قام
املسلمني من أرسة وهم املرابطني، يد عىل حدث واحد سلطان تحت واألندلس املغرب جمع
بها استعان أن حدث ثم عرش، الحادي القرن منذ أفريقيا شمايل تحكم كانت الرببر
املرابطون فهب إسبانيا، من املسلمني طرد يف املسيحيني تقدم ملقاومة األندلس مسلمو
بالد بعدها ضموا أخرى، مرة لنرصتهم ساروا ثم مرة، األندلس يف املسلمني لنجدة
لم املغرب يف املرابطني دولة ولكن ،١٠٩٠ سنة إفريقية يف دولتهم إىل اإلسالمية األندلس
األندلس إىل املوحدون وأرسل ،١١٣٠ سنة املوحدين أرسة وخلفتها اضمحلت أن تلبث
حتى املسيحيني ضد يجاهدون وظلوا و١١٥٠، ١١٤٥ سنتي بني عليها استوىل جيًشا
نفوذ صار ١٢٣٦ سنة ومنذ إسبانيا، من طردهم نذير ذلك وكان ،١٢٣٥ سنة هزموا
سقطت والتي نرص، بنو يحكمها كان التي غرناطة مملكة عىل قاًرصا إسبانيا يف املسلمني

األندلس. يف املسلمني حكم بسقوطها فانتهى ،١٤٩٢ سنة يف
بينما وإسبانيا، ملراكش املغربي اإلسباني الفن هذا ميدان يف الزعامة كانت وقد
بني وثيقة الصلة كانت فقد غرو وال خطري، شأن لتونس أو للجزائر فيه يكن لم
املوحدون سقط أن بعد ثم للموحدين، خاضعني اإلقليمان كان حني واألندلس مراكش
بينما بغرناطة، نرص بني يف ممثلة اإلسبانية األندلس وغدت عرش، الثالث القرن بداية يف
بعض تنسب املوحدين عرص فإىل .(١١٩٥–١٤٧٠ (سنة مرين بنو مراكش يحكم كان
رباط يف الجميلة واألبواب مراكش، يف الكتبية كجامع املغربي؛ الطراز يف الشهرية العمائر
يرجع غرناطة يف نرص بني عرص وإىل أشبيلية)، جامع (منارة وكالجريالدا ومراكش،
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إىل ترجع كما العريف، جنة وقرص اإلطالق، عىل املغربية العمائر سيد الحمراء قرص
الخامس القرن يف املغربي الفن واضمحل مراكش. يف الجميلة املدارس مرين بني عرص
عهد إىل ويرجع مراكش. يف السعديني األرشاف أرسة يد عىل ثانية نهضة له وكانت عرش،

مراكش. يف يوسف بني ومدرسة املشهور السعديني مشهد األرسة هذه
حدوة هيئة عىل العقود من نوع استخدام املغربي اإلسباني الطراز مميزات ومن
هيبة األبنية يكسب مما األعمدة، عن عوًضا اآلجر من املبنية الدعائم واستخدام الفرس،

عظيمني. وجالًال
الطراز، هذا بها اختص التي املعمارية الظواهر هنا نستعرض أن نستطيع ولسنا
املربعة املآذن نذكر أن وحسبنا اإلسالمية، الطرز سائر عن يميزه خاص بطابع وطبعته
ونالحظ الخمسة. البوابات تظل كانت التي الخشبية األفاريز أو والطنف (1-6 (شكل
برشاقتها امتازت قد القرص بهذا تأثرت التي العمائر ويف الحمراء قرص يف األعمدة أن
الخزف من الفسيفساء استخدام أن كما املقرنصات، أو الداليات ذات وتيجانها وجمالها
يف قويتان ظاهرتان الجص عىل املحفورة الزخارف يف واإلرساف الجدران، تغطية يف

املغربي. اإلسباني الطراز

قمارش. برج الرياحني صحن يمثل بغرناطة الحمراء قرص يف منظر :1-3 شكل

سيما وال املغربية، اإلسبانية العمارة يف تتجىل املذكورة املعمارية الظواهر كل كانت
الحمراء قرص وهو — منها الباقي أقدم يرجع التي القصور ويف واألرضحة، املساجد
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املدارس، أبنية بكثرة الطراز هذا امتاز كما عرش، الرابع القرن إىل — (1-3 (شكل
املدارس بكثرة فاس مدينة صيت وذاع واملغرب. إسبانيا يف املوحدين سالطني أدخلها
تستخدم كانت للدرس كبرية قاعة وعىل للطالب، غرف عدة عىل غالبًا تشتمل كانت التي
هناك يكن ولم مكشوف، صحن وسطه ويف طابقني، من املدرسة بناء وكان أيًضا، للنوم
للمذهب كلها كانت املدارس هذه ألن األربعة؛ املذاهب من مذهب كل ألتباع البناء يف قسم

املالكي.

السوري املرصي الطراز

وملا العباسية، الفنية لألساليب تابًعا (٨٦٨–٩٠٥) الطولوني العرص يف بمرص الفن كان
لهم وصارت الشام، من كبري جزء عىل استولوا ثم ،٩٦٩ سنة مرص الفاطميون فتح
املماليك يد عىل ذلك بعد وتطور السوري، املرصي الطراز يدهم عىل نشأ عظيمة دولة
ا، خاصٍّ طراًزا الفاطميني إىل ننسب أن ليمكننا حتى املدى، بعيد تطوًرا (١٢٥٠–١٥١٧)
منهما، كل يف الدقيقة املميزات تفصيل معرض يف لسنا ولكننا آخر، طراًزا املماليك وإىل

عام. وجه عىل مميزاتهما يف ننظر وأن واحًدا، طراًزا هنا نعتربهما أن من بأس فال
الطرز سائر من الزخرفة يف واقتصاًدا اعتداًال أكثر السوري املرصي الطراز كان وقد

املغربي. اإلسباني الطراز سيما وال اإلسالمية،
اإلنسان رسم فكثر التأثري، بعض الفارسية الفنية باألساليب الفاطميون تأثر وقد
كانت خشبية ألواح العربية اآلثار دار ويف عرصهم، إىل ترجع التي التحف عىل والحيوان
وسفر، وموسيقى وطرب صيد مناظر تمثل محفورة زخارف وعليها قصورهم، أحد يف
الحيوانات صور من كثريًا نجد كما ،(9-7 (شكل اليومية الحياة صور من ذلك وغري
وعىل الفاطمي، العرص مفاخر من صناعته تعترب التي املعدني، الربيق ذي الخزف عىل
إسبانيا. ويف صقلية يف النسيج صناعة يف كبري تأثري لها كان التي الفاخر النسيج قطع
التي املعمارية الظواهر ومن األزهر، الجامع الفاطمي العرص عمائر من بقي وقد
الجص من طبقة وعليها اآلجر، من مبنية وهي الطراز، الفارسية العقود بها يمتاز
بمنارته ويمتاز الحاكم، جامع أيًضا أبنيتهم ومن والخطية، النباتية بزخارفها غنية
ويف الجميلة، الزخارف ذات بواجهته يمتاز الذي األقمر والجامع الحجرية، القواعد ذات
عيل. اإلمام أوالد لبعض شيدت التي األرضحة فوق القباب استخدمت الفاطمي العرص
القول وصفوة املسجد، يف املحراب أبواب من جزء فوق تبنى ذلك قبل القباب كانت وقد
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الفنية بالتحف عامرة الفاطميني قصور وكانت زاهًرا كان الفاطمي العرص يف الفن أن
والرحال.3 املؤرخون وصفها يف وأفاض جمعها، عىل أقبلوا التي

سيما وال الحربية بالعمائر امتاز فقد (١١٧١–١٢٥٠) األيوبية الدولة عرص أما
األربعة، املذاهب لتدريس األيوبيون شيدها التي الكثرية باملدارس امتاز كما القلعة،
مذهب ولكل الشكل، صليبية املدارس هذه كانت ولذلك الشيعية؛ العقيدة ومحاربة
زواياها املحالة الجميلة القباب األيوبي العرص يف املعمارية الظواهر ومن رواق. فيها
رسوم عن الفنانون انرصف فقد الزخرفة يف أما الشافعي. اإلمام كقبة باملقرنصات
يف املماليك عرص أن عىل والهندسية، النباتية الزخارف يف وأبدعوا والحيوان، اإلنسان
تتجىل وقصور مساجد من فيها بما تتيه عظيًما، متحًفا القاهرة جعل الذي هو مرص
زخارف من فيها ما املشاهد إعجاب يحد وال السوري، املرصي الطراز عظمة فيها
ضخمة، وأبواب مسننة، ورشفات األلوان، متنوع ورخام بديعة، وفسيفساء دقيقة،
الظاهر جامع العمائر هذه أشهر ومن النسب. وحسنة منمقة وقباب رشيقة، ومآذن
أحسن وهو حسن، السلطان وجامع بالقلعة، النارص وجامع قالوون، وجامع بيربس،
الزخارف، ودقة الضخامة بني جمع أنه عن فضًال األروقة، األربعة ذات للمدارس مثال

الجميلة. بالفسيفساء املكسوة وبجدرانه وبمنربه بمحرابه ويمتاز املؤيد، جامع ثم
املصنوعة املشكاوات السوري املرصي الطراز بها امتاز التي النفيسة التحف ومن
دار وتفخر ،(2-3 (شكل القاهرة مساجد بها تزدان كانت التي باملينا املموه الزجاج من
الخزف صناعة تقدمت كذلك الحارض، العرص يف منها عدد أكرب بامتالك العربية اآلثار
النباتية الزخارف مرص يف املسلمون الفنانون وأتقن كبريًا، تقدًما املماليك عرص يف

واملعادن. واألقمشة واألخشاب األحجار عىل والهندسية
بمساجدها نفسها القاهرة يكمل ثمني متحف القاهرة يف العربية اآلثار ودار
اإلسالمية الطرز سائر بني وامتيازه السوري، املرصي الطراز عظمة عىل للداللة وعمائرها

املنظر. وروعة الذوق بحسن

مرص». يف الفاطميني «كنوز كتابنا راجع 3
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عرش. الرابع القرن يف سورية أو مرص صناعة باملينا، امُلموَّه الزجاج من مشكاة :2-3 شكل

الفاريس الطراز

البديعة الصور هو الفكر إليه ينرصف ما أول فإن اإلسالمي، الفن يف إيران ذكرت إذا
الرشقيني إعجاب محط يزال ال الذي الجميل والسجاد الفرس، الفنانون رقمها التي
الزهور، سيما وال النباتية بالزخارف الفاريس الطراز امتاز وقد اآلن. حتى والغربيني
ُعني وقد الفنية. التحف مختلف عىل والطيور والحيوان اإلنسان رسوم يف وباإلرساف
يف الرس بعض ولعل النباتية. رسومهم يف الحياة ومحاكاة الطبيعة تمثيل بصدق الفرس

امليدان. هذا يف الصينية باألساليب تأثروا أنهم ذلك
الفرس نبغ التي القاشاني بألواح بكسوتها فتمتاز الفاريس الطراز يف العمائر أما

صناعتها. يف
عرش السادس القرن يف الصفوية األرسة حكم الطراز هذا عصور أزهى ومن
العالم، ميادين أجمل من وهو أصفهان، يف الشاهاني امليدان يرجع وإليه عرش، والسابع

الفارسية. الجوامع أفخم عليه املطل الجامع ويعد
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بإيران. قم مسجد :3-3 شكل

بأصفهان. شاه مسجد مدخل :4-3 شكل

والوجهة (4-3 (شكل الفاريس العقد الطراز هذا يف املعمارية الظواهر ومن
أعالها، يف الطرف دقيقة الشكل، أسطوانية مئذنة الجنبني من بها يحف التي املستطيلة

و4-3). 3-3 (شكل كالفنار تجعلها رشفة تقوم حيث
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الرتكي الطراز

العثمانيني إىل الصغرى آسيا يف الحكم وآل عرش، الرابع القرن يف السالجقة سقط
يف وصل حتى ملكهم وامتد ،١٤٥٣ سنة القسطنطينية عىل االستيالء استطاعوا الذين
امتاز إسالمي فني طراز بينهم وقام والعراق، ومرص املجر إىل عرش السادس القرن
الفنية واألساليب الفاريس الطراز وبتأثري ناحية، من البيزنطية املعمارية األساليب بتأثري

أخرى. ناحية من السلجوقية
تأثر أن الرتكي الطراز لبث فما واألوروبيني، الرتك بني وثيقة العالقات كانت وقد
منتصف يف ثم األوروبي، الباروك طراز يف الفنية باألساليب عرش الثامن القرن بداية منذ

الروكوكو. بطراز عرش الثامن القرن
آسيا يف تصنع كانت التي والخزف القاشاني تحف الرتك أنتج ما خري ولعل
فيها وما الجميلة بألوانها وامتازت عرش، والسابع عرش السادس القرنني يف الصغرى
للصالة، الصغرية السجاجيد بصناعة الرتك اشتهر كما والنباتات، الزهور رسوم من
وتطريزها البديعة الحريرية األقمشة وبنسج الجميل، بالخط وتذهيبها املصاحف وبكتابة
اإليطالية املنسوجات عىل األثر أعظم له كان مما الجميلة، النباتية الزخرفية باملوضوعات

اليونانية. الجزائر ومنسوجات

إسطنبول. يف األول أحمد السلطان جامع :5-3 شكل
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اإلسالمية الفنون يف

يشبه الذي وبتصميمها واملتعددة، املمشوقة بمآذنها فتمتاز الرتكية املساجد أما
أنصاف بها يحيط كبرية قبة تعلوه فسيح مربع من فيتكون صوفيا، أيا كنيسة تصميم

.(5-3 (شكل صغرية قباب
املتوىف سنان، الرتكي املهندُس اإلسالمية العمارة تاريخ يف اشتهروا الذين أعظم ومن
وقد البايزيدية. وجامع السليمانية، وجامع زادة، شاه جامع تصميمه ومن ،١٥٧٨ سنة
بالقاشاني مكسو أكثرها ومساجد، وأسبلة قصور من فيه شيد بما الرتكي الطراز امتاز

الجميل.

الهندي الطراز

يعتربون العلماء من كثريين إن حتى كبريًا، تأثًرا الفاريس بالطراز اإلسالمية الهند تأثرت
الواقع ولكن الفاريس، الطراز من جزءًا املغول عرص منذ فيها اإلسالمية الفنية األساليب
عرش والسابع عرش السادس القرون يف اإلسالم لواء تحت الهند يف قامت التي العمائر أن
اختاروا الهنود الفنانني أن كما بها، خاصة معمارية بظواهر احتفظت عرش والثامن
قائًما طراًزا الهندي الطراز اعتبار فيحسن القديم، الهندي وتراثهم تتفق وألوانًا زخارف
(١٦٠٥–١٦٢٨) و«جهانجري» (١٥٥٦–١٦٠٥) «أكرب» األباطرة عرص امتاز وقد بذاته.
ثم «أجرا» العاصمة وكانت والفنون، العمائر بازدهار (١٦٢٨–١٦٥٩) جهان» و«شاه
هذا بدائع ببعض محتفظة املدن هذه تزال وال دلهي. ثم الهور ثم سكرى بور فتح
ورضيح محل، تاج مثل: أرضحة، من فيه شيد بما الخصوص عىل امتاز الذي الطراز

شاه. عادل محمود
وبقبابها األسطوانية، وبمآذنها الفارسية، العقود باستخدام الهندية العمائر وتمتاز
املساجد يف أظهر الفاريس الطراز تأثري كان وقد الدقيقة. وبزخارفها الشكل، البصلية
بالقباب كذلك الهندي الطراز ويمتاز والقالع، والبيوت كالقصور العمائر؛ سائر يف منه

.(6-3 (شكل الكبرية الوجهات فوق الصغرية
تختلف ولكنها الفاريس، التصوير تقاليد من كثريًا ورثت فقد الهندية، الصور أما

.(29-7 إىل 22-7 رقم (أشكال األشخاص ووجوه الطبيعية واملناظر األلوان يف عنه
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بالهند. دلهي يف الجمعة مسجد صورة :6-3 شكل





الرابع الفصل

اإلسالمية عنارصالزخرفة

يحتمل يكاد ال اإلسالم يف الفنان أن نرى فسوف يشء، كل قبل زخرفية اإلسالمية الفنون
أربعة: اإلسالم يف الزخرفة وعنارص والزخارف. الرسوم من خالية مساحة رؤية

والحيوانية. اآلدمية الصور (١)
الهندسية. الرسوم (٢)
النباتية. الزخارف (٣)
الخطية. الزخارف (٤)

والحيوانية اآلدمية الصور

كان الحية الكائنات تمثيل ولكن الحيوانات، ورسوم اآلدمية الصور املسلمون عرف
كلمة ألن التحريم؛ هذا عن يشء القرآن يف وليس عام، بوجه اإلسالم يف مكروًها
يقصد ال املناسبة1 هذه يف يذكرونها وغريهم املسترشقون كان التي اآلية يف «األنصاب»
القربان، لها ويقدمون يعبدونها العرب كان التي واألصنام الكبرية األحجار سوى بها

َفاْجتَِنبُوُه﴾ يَْطاِن الشَّ َعَمِل ْن مِّ ِرْجٌس َواْألَْزَالُم َواْألَنَصاُب َواْلَميِْرسُ اْلَخْمُر إِنََّما آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا 1

(املائدة).



اإلسالمية الفنون يف

— الزمان من قرنني من بأكثر النبي وفاة بعد إال توضع لم وهي — الحديث كتب ولكن
صحيًحا يكون وقد تصويرها. أو الحية الكائنات تمثيل تحرم أحاديث بعض إليه تنسب
الدين رجال بني سائًدا كان الذي الرأي عن إال تعرب ال وأنها موضوعة، األحاديث هذه أن
اإلسالم يف التصوير كراهية بأن القول إىل نميل ولكننا الهجرة، بعد الثالث القرن منذ
والتماثيل الصور عن املسلمني إبعاد يف الرغبة أساسها وأن نفسه، النبي عرص إىل ترجع
فجر يف سائدين كانا اللذين والرتف البساطة أن كما األصنام، عبادة من تقربهم التي

الصور. َرْقم أو التماثيل نحت عىل يشجعان ال كانا اإلسالم
كان بما متأثرين كانوا الحية املخلوقات تصوير كراهتهم يف املسلمني إن قيل وقد
يف تشبه التصوير تحريم يف تُروى التي النبوية األحاديث إن حتى اليهود، عند سائًدا

التحريم. هذا يف اليهودية التعاليم عباراتها
مواهب فيه لها تكن لم أو التصوير، تكره كانت عامة السامية األمم أن واملعروف
ليس سحريٍّا تأثريًا للصور تنسب كانت إنها أيًضا يقال بل راقية، فنية وأساليب كبرية

رشحه. مجال هنا
اختالف عىل اإلسالم يف الدين رجال بني عامة التماثيل وعمل التصوير كراهية وكانت
لم وتصويرها الحية الكائنات تمثيل عن النهي هذا ولكن وشيعيني. سنيني من مذاهبهم
وال كثرية، أحيان يف إليه يُلتفت ال كان بل ومكان، زمان كل يف املسلمني بني يراعى يكن
ومواهب فني تراث لها كان التي أو األصل، سامية تكن لم التي اإلسالمية األمم بني سيما
هو وهذا أنفسهم. العرب عند هينًا كان كما هينًا، ليس عنه إقالعها تجعل التصوير يف
إيران يف miniature painting التوضيحية والرسوم الصور صناعة ازدهار يف الرس
الطراز منتجات عىل والحيوانية اآلدمية الصور وجود أيًضا يفرس وبه وتركيا، والهند
للمذهب دخل وال بمرص، الفاطمي العرص منتجات وعىل اإلسالمي، الفن يف الفاريس
كانوا فقد ذلك ومع السني، املذهب أبطال من كانوا مثًال األيوبيني فإن ذلك، يف الشيعي
عن وفضًال اإلنجيل. من املستمدة الزخرفية املوضوعات ذات املعدنية التحف عىل يقبلون
لهم صنعت والذين الحمراء، قرص لهم ُشيد الذين واملسلمني والرتك، الهنود، فإن ذلك
تتخذ لم إيران إن بل سنيني، كانوا هؤالء كل اآلدمية، الزخارف ذات العاجية التحف

امليالدي. عرش السادس القرن بداية منذ إال لها رسميٍّا مذهبًا الشيعي املذهب
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اإلسالمية الزخرفة عنارص

يف عميق تأثري لها كان الحية املخلوقات تصوير كراهية فإن يشء، من يكن ومهما
اآلتية: األمور يف تلخيصه يمكن اإلسالمية الفنون طبيعة

تجسيم عن بعيدة الزخرفة من أخرى أنواع إتقان إىل ينرصفون املسلمني جعلت (أ)
الزخرفية العنارص أصبحت حتى امليدان هذا يف أفلحوا وقد تصويرها، أو الحية الطبيعة
«أرابسك». لفظ من يظهر كما إليهم تنسب وصارت فنونهم، عىل طابًعا ابتدعوها التي
الحية، الكائنات رسوم استبعاد زخارفها يف ُروعي واملصاحف وأثاثها املساجد أن (ب)
العقائد رشح عىل بها يُستعان التي والتماثيل الصور من خالية الغالب يف فأصبحت

مثًال. املسيحية يف كما أبطاله، وحياة الدين تاريخ وتوضيح الدينية،
يكاد ال التجسيمية فالتماثيل النحات؛ عبقرية فيها تظهر ال اإلسالمية الفنون أن (جـ)
بالرسوم التحف وتزيني املباني زخرفة وإىل العمارة إىل ينرصفون والفنانون لها، يُؤبَه

الفنية.
لم والرتك املسلمني والهنود الفرس عند ازدهرت التي التصوير صناعة أن (د)
لعدد صوًرا رسموا املصورين بعض إن أجْل ندر. فيما إال الدينية للموضوعات تعرض
الحوادث لبعض صوًرا رسموا أنهم كما املختلفني، الرسل تاريخ يف املشهورة الحوادث من
الحجر وضع – الشام يف بحريَا للراهب النبي مقابلة – النبي (ميالد النبوية السرية يف
اإلرساء – بكر أبي مع يثرب إىل الهجرة – الوحي نزول – النبي بيد الكعبة يف األسود
يزعم الذي خم غدير حادث – مكة فتح بعد الكعبة يف لألصنام النبي تكسري – واملعراج
الصور هذه أمثال ولكن طالب)، أبي بن لعيل بالخالفة عنده أوىص النبي أن الشيعة
عظيًما فرًقا امليدان هذا يف نرى أن ليمكننا حتى الدين، رجال رضاء تحز ولم نادرة كانت
وثيق اتصال عىل الغرب يف املصورون كان فقد الغربية، والفنون اإلسالمية الفنون بني
منتجاتهم عىل فغلب تشجيعهم، منها ويستمدون موضوعاتهم، يستلهمونها بالكنيسة
املصورين، ينبذون اإلسالم يف الدين رجال كان بينما بعيد، غري عرص إىل الديني الطابع

تعضيد. أي يمنحونهم وال الفنية، مواهبهم يقدرون وال
يكن لم فنهم وألن القرآن، بكتابة لعنايتهم اإلسالم يف الخطاطني مكانة علت أن (هـ)
يزينون كانوا الذين بون امُلذهِّ الشأن خطر يف يليهم وكان الدين، رجال من مكروًها
عىل اإلقبال زاد وقد املخطوطات. صفحات بعض والنباتية الهندسية الرسوم بجميل
يقنعون كانوا بأكمله مخطوط رشاء يستطيعوا لم الذين إن حتى الفنانني هؤالء منتجات
الهواة، ضالة النماذج هذه وأصبحت مشهور، خطاط كتابة من نموذج عىل بالحصول
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اإلسالمية الفنون يف

إيران صناعة من وهو ومنقوشة، محفورة زخارف عليه الفخار من إبريق غطاء :1-4 شكل
نيويورك. يف مرتوبوليتان بمتحف اآلن ومحفوظ امليالدي، عرش الحادي القرن يف

يف بإيران الري مدينة صناعة من باأللوان ومنقوشة مذهبة الخزف من كأس :2-4 شكل
باريس. يف اللوفر بمتحف محفوظة عرش الثالث القرن
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اإلسالمية الزخرفة عنارص

منها وجمع — الشعر من أبياتًا أو قرآنية آيات الغالب يف وكانت — أثمانها وارتفعت
هذه أكثر عىل وكان الفاخرة. املجموعات ومرص وتركيا وإيران الهند يف واألغنياء األمراء
املستعصمي. وياقوت البواب وابن مقلة ابُن كعبًا أعالهم ومن الخطاطني، توقيع النماذج
اآلدمية الرسوم يف مشهورة براعة لهم تكن لم املسلمني الفنانني أكثر أن (و)
اصطالحية أساليب له كانت بل الطبيعة، تمثيل صدق الفنان دأب يكن ولم والحيوانية،
األعضاء، ونسب اإلنسان بجسم عناية نجد أن فقلَّ الفن، عصور أرقى يف باقية ظلت
أعاظم من قليل نفر يد عىل إال اللهم املختلفة، املشاعر عىل للداللة الوجوه يف التعبري وقوة
التصوير يف معروفة تكون تكاد ال العارية والرسوم إيران، يف نبغوا الذين املصورين

مهملة.2 املنظور وقوانني اإلسالمي،
الظل إهمال يف املصورين واشرتاك لتشابهها، مملة الفارسية الصور تبدو وقد
والحركة الروح من شيئًا أكثرها تفقد معينة أوضاع يف األشخاص رسم ويف والضوء،
ثقة يف نقول أن نستطيع ألننا وجمالها؛ سحرها لها ذلك مع ولكنها التعبري، ودقة
يتخذون كانوا وإنما الحيوان، أو اإلنسان يصوروا لم املسلمني الفنانني إن واطمئنان:

زخرفية. موضوعات منهما
القائمني أن ثبت فقد املسيحية؛ يف صداها اإلسالم يف التصوير لكراهية كان (ز)
كانوا امليالدي الثامن القرن يف املسيحيني عند iconoclasts الصور كارسي بحركة

الصدد. هذا يف املسلمني بتعاليم متأثرين

الهندسية الرسوم

الرسوم هذه ولكن الهندسية، الرسوم من كثرية رضوبًا اإلسالم سبقت التي الفنون عرفت
من لغريها كإطارات الغالب يف تستخدم وكانت خطري، شأن الفنون تلك يف لها يكن لم
عنارص من أساسيٍّا عنًرصا الهندسية الرسوم أضحت فقد اإلسالم يف أما الزخارف.

الزخرفة.
كاملثلثات البسيطة الهندسية بالرسوم خاصة عناية نُعنى أن هنا نريد ولسنا
الهندسية األساليب أيًضا تعنينا ال كما والسداسية، املخمسة واألشكال واملعينات واملربعات

.8-4 إىل 1-4 من األشكال انظر 2
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العرص إىل يرجع معدني بريق ذي خزيف صحن من قطعة عىل حمال صورة :3-4 شكل
نوبار أراكيل السعادة صاحب بمجموعة اآلن ومحفوظ عرش، الحادي القرن يف الفاطمي
آدمية برسوم مزينًا يكون الفاطمي العرص من املعدني الربيق ذا الخزف أن واملعروف باشا.
العربية اآلثار دار يف املحفوظة الثمينة املجموعة من يظهر كما جميلة، ونباتية وحيوانية
نعرفه ال إننا بل اإلسالمية، الفنون يف ا جدٍّ نادر الحمال هذا مثل رسم ولكن بالقاهرة،
البارجلو بمتحف املحفوظة Carrand كران مجموعة يف عاجي صندوق من قطعة عىل إال

فلورنسة. بمدينة Bargello

والجدائل والعصائب كالدوائر البيزنطية؛ الساسانية الزخارف يف يذكر شأن لها كان التي
التي الهندسية الرسوم نقصد ولكنا املتشابكة، والخطوط املنكرسة، والخطوط املزدوجة،
الرتاكيب هي تلك بمرص، املماليك عرص يف سيما وال اإلسالمية، الفنون بها امتازت
واستخدمت مرص يف ذاعت التي وهي األضالع، املتعددة النجمية األشكال ذات الهندسية
األوىل الصفحات ويف ،(6-4 (شكل والنحاسية ،(5-4 (شكل الخشبية التحف زخارف يف
هذا املسلمون أتقن وقد ذلك. وغري السقوف زخارف ويف والكتب، املصاحف يف املذهبة

فيه. والتعقيد االبتكار إىل وانرصفوا النوع
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اإلسالمية الزخرفة عنارص

زخرفة الصورة يف وتظهر املماليك، عرص يف مرص صناعة من النحاس من إناء :4-4 شكل
دائرة حول جميل هنديس وضع يف ملتفة سمكات ست قوامها الداخل، من اإلناء قاع يف
أو الساقي «رنك» وهي الكأس صورة اإلناء سطح يف يظهر كما القاع، وسط يف صغرية
نوبار أراكيل السعادة صاحب حرضة مجموعة من اإلناء وهذا املماليك. عرص يف شارته
باملينا املطيل الفخار من تصنع كانت التي باألواني وزخرفته اإلناء هذا شكل ويُذكِّر باشا.
وعبارات مختلفة، هندسية وزخارف رنوك، رسوم أكثرها عىل يوجد والتي املماليك، عرص يف

مأثورة. جمل أو معروفة أدعية فيها اململوكي النسخي بالخط

الهندسية الزخارف هذه بدراسة Bourgoin الفرنيس برجوان األستاذ ُعني وقد
املسلمني براعة أن الطريفة دراسته من ويتجىل أشكالها3 أبسط إىل وبتحليلها املعقدة،
كانت بل فحسب، الطبيعية واملوهبة الشعور أساسها يكن لم الهندسية الزخارف يف
وقلَّدها الهندسية، الرسوم بهذه الغربيون وأعجب العلمية، بالهندسة وافر علم عىل تقوم
فيها يرسم طويلة ساعات يقيض كان أنه دافينيش ليوناردو عن لريوى حتى بعضهم،

.(7-4 (شكل اإلسالمية الهندسية الزخارف

.J. Bourgoin: Les éléments de l’art arabe (paris 1879) راجع 3
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اإلسالمية الفنون يف

املرصية الصناعة من وهو واملنزل، املحفور العاج من حشوات فيه باب مرصاع :5-4 شكل
بلندن. وألربت فكتوريا متحف يف اآلن ومحفوظ عرش، الخامس القرن يف

الهندسية الزخارف نماذج فيها املسلمني عند كتب ثمة كانت أنه نظن ولسنا
يتلقاه الصناعة أرسار من ا رسٍّ كانت الزخارف هذه أن نرجح ولكنا الذائعة، اإلسالمية

واملهنة. الفن يف معلميهم عن الصبيان
يف منها السوري املرصي الطراز يف ذيوًعا أكثر الهندسية الزخارف أن واملشاهد
آخرون قال كما القديم، املرصي الفن إىل ترجع إنها قيل لقد حتى اإلسالمية، الطرز سائر
كانوا الذين الرحل األقوام يصنعها كان التي والسجاجيد الخيام زخارف يف تظهر إنها
التي الهندسية بالرسوم تأثرت ربما إنها ثالث فريق وقال آسيا، أواسط يف يعيشون
الفسيفساء صانعو عنهم وورثها البيزنطيني، عند الفسيفساء صناع من فريق حذقها

املسلمون.
انتقلت والقبط البيزنطيون استخدمها التي الهندسية الزخارف بعض أن واملعروف
يكن لم ولكن املخطوطات، يف التوضيحية الصور تزيني يف استخدمت حيث أيرلندا؛ إىل
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اإلسالمية الزخرفة عنارص

بالفضة، ومكفت األضالع، ومسدس الشكل، منشوري مخرم نحاس من كريس :6-4 شكل
امليالدي، عرش الرابع القرن يف مرص صناعة من وهو مختلفة. هندسية زخارف جوانبه وعىل

العربية. اآلثار بدار ومحفوظ

دافنيش. لليوناردو إسالمية زخرفة :7-4 شكل
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اإلسالمية الفنون يف

إسالمية. هندسية زخرفة :8-4 شكل

بعض يكسبان كان واللذان املسلمني، يد عىل لها كانا اللذان والتعقيد الوفرة هناك لها
والحياة. الحركة من شيئًا أجزائها

برجوان إن حتى الهندسية، الرسوم هذه بطابع اإلسالمية الفنون طبعت وقد
ثالثة إىل وتحليلها دراستها معرض يف أشار الذكر، السالف الفرنيس العاِلم ،Bourgoin
وشبهها (اإلسالمي)، العربي والفن الياباني، والفن اإلغريقي، الفن هي: عظيمة؛ فنون
عناية اإلغريقي الفن يف شاهد إنه إذ الرتتيب؛ عىل واملعدنية والنباتية الحيوانية بالفصيلة
والحيواني، اإلنساني الجسم وبدقائق ،Plastic Forms التجسيمية وباألشكال بالنسبة
والفروع األوراق ورسم النباتية، اململكة تمثيل يف دقة الياباني الفن يف عرف بينما
باألشكال األضالع املتعددة الهندسية األشكال ذكرته فقد اإلسالمي، الفن يف أما والزهور.

املعادن. بعض عليها توجد التي البلورية

النباتية الزخارف

استيحاء عن املسلمني بانرصاف كثريًا تأثر فقد اإلسالمية، الزخارف يف العنرصالنباتي أما
زخارف لتكوين والورقة الجذع يستخدمون فكانوا أمينًا، صادًقا تقليًدا وتقليدها الطبيعة
عىل تدل جامدة هندسية مسحة عليها وتبدو وتناظر، وتقابل تكرار من فيها بما تمتاز
النباتية الزخارف وأكثر .(9-4 (شكل اإلسالمية الفنون يف والرمز التجريد مبدأ سيادة
كل عىل تُطلق كادت حتى التسمية هذه عمت وقد األرابسك، اإلسالمية الفنون يف ذيوًعا
فروع من املكونة الزخارف هي األرابسك أن الحقيقة ولكن اإلسالمية، النباتية الزخارف
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اإلسالمية الزخرفة عنارص

(stylisé) مهذبة زخرفية موضوعات وفيها ومتتابعة، ومتشابكة منثنية وجذوع نباتية
باملت. نصف أو باملت أحيانًا وتسمى والزهور، الوريقات إىل ترمز

القرن يف مرص صناعة من النباتية، الزخارف ذي املحفور الخشب من حشوة :9-4 شكل
القاهرة. يف العربية اآلثار بدار محفوظة عرش، الحادي أو العارش

التحف يف فنراها امليالدي، التاسع القرن يف األرابسك زخارف ظهور بدأ وقد
إبان مرص ويف بالعراق، سامرا مدينة يف الجدران تغطي كانت التي الجصية والزخارف
ابن ألن نظًرا العراقية؛ الفنية باألساليب التأثر كل متأثًرا كان الذي الطولوني، العرص
العراق، يف محبوبة كانت التي الفنية األساليب مرص إىل منها ونقل سامرا، يف نشأ طولون
التي أو سامرا، يف عليها عثر التي الخشبية التحف عىل األرابسك زخارف بدء نرى كما
حتى الفاطمي العرص يف األرابسك زخارف وتطورت الطولوني. العرص إىل أيًضا ترجع
.(10-4 (شكل عرش الثالث القرن منذ اإلسالمي العالم يف عظمتها غاية ذلك بعد بلغت
جذوع من أيًضا تتكون األرابسك غري أخرى نباتية زخارف املسلمون أتقن وقد

واألقاليم. العصور بحسب الطبيعة تقليد دقة يف تختلف وأوراق نباتية
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اإلسالمية الفنون يف

يف ومحفوظ ميالدية، ١٢٧٧ سنة سورية صناعة من الرخام من حوض :10-4 شكل
بلندن. وألربت فكتوريا متحف

املوضوعات أن امليالدي عرش الثالث القرن نهاية منذ إيران يف نالحظ أننا عىل
الذي الصيني الفن بتأثري ذلك وكان للطبيعة، صادًقا مثاًال كانت النباتية الزخرفية
انترشت ثم إيران، يف املغول يد عىل الفاريس اإلسالمي الفن إىل أساليبه من كثري ترسبت
املصنوعة املشكاوات بعض عىل نراها كما اإلسالمية، األقاليم من غريها إىل إيران من
آسيا أو سورية يف املصنوع والقاشاني الخزف وعىل ،(2-3 (شكل مرص أو سورية يف

.(11-4 (شكل عرش والسابع السادس القرنني يف الصغرى
عنارص من ا هامٍّ عنًرصا البداية منذ كانت النباتية الرسوم أن القول وقصارى
بعض حاول وقد مهذبة. اصطالحية بطريقة ترسم كانت ولكنها اإلسالمية، الزخرفة
الطبيعة، تمثيل وصدق وجل عز الخالق تقليد من املسلمني بنفور ذلك يفرس أن العلماء
إظهار عىل تساعد فال اإلسالمية، البالد أغلب تسود التي الجوية باألحوال آخر وفرسها
الغربية البالد يف يحدث كما الفصول، واختالف والنباتات، الزهور ونمو الطبيعة، بدائع

األقىص. الرشق بالد يف أو
مقارنتها يمكن دقيقة نباتية رسوًما والتحف العمائر من كثري عىل فإن كله ذلك ومع
وعناقيد النباتية الفروع نذكر أن وحسبنا بأوروبا، النهضة عرص يف النباتية بالرسوم
منرب وعىل وسامرا، املشتى، وقرص الصخرة، قبة يف نراه مما ذلك إىل وما وأوراقه العنب
قالوون، السلطان رضيح يف والنوافذ العقود زخارف يف غريها نرى كما القريوان، جامع

حسن. السلطان بجامع الرئييس اإليوان ويف
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يف الصغرى آسيا صناعة من العديدة، باأللوان املنقوش القاشاني من لوحان :11-4 شكل
باريس. يف الزخرفية الفنون بمتحف ومحفوظان عرش، السادس القرن

عىل تطلق تزال ال إنها حتى مدلولها، يف الخالف إىل أرشنا فقد األرابسك زخارف أما
ومكررة ومرتبة Stylisé ومهذبة اصطالحية نباتية رسوم بني الجمع قوامها زخرفة كل

والتناظر. التوافق أساسه هنديس أسلوب يف
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الخطية الزخارف

األبنية عىل املرقومة الكتابات فإن اإلسالمية؛ الفنون ميزات من ميزة ا حقٍّ وهي
مؤسس أو التحفة، صاحب اسم إثبات دائًما بها املقصود ليس املختلفة والتحف
املألوفة، العبارات ببعض أو الكريمة، القرآنية اآليات ببعض التربك أو وتاريخه، البناء
فعملوا الزخرفة، عنارص من حقيقيٍّا عنًرصا الكتابة اتخذوا املسلمني الفنانني إن بل
وأقواسها اتها ومدَّ ورءوسها سيقانها وتزيني أجزائها، وتناسق الحروف، رشاقة عىل
قسمان: العربي الخط أن واملعروف و13-4). 12-4 (شكيل والوريدات النباتية بالفروع
عىل عرش الثاني القرن آخر حتى مستخدًما كان وقد القائمة، بزواياه يمتاز كويف خط
أول يف بسيًطا الكويف الخط كان وقد العادي. النسخي الخط ثم املصاحف، ويف املباني
النباتية الزخارف ودخلته امليالدي، التاسع القرن منذ الرشاقة سبيل يف تطور ثم أمره،
الحادي القرن يف الحروف أصبحت ثم املزهر، الكويف الخط ي فُسمِّ واملتشابكة املتفرعة
الثاني القرن من الثاني النصف جاء حتى واألغصان، الزهور من أرضية عىل أنيقة عرش
الخط من بدًال الرسمية املناسبات ويف األبنية عىل يستخدم النسخي الخط وبدأ عرش
وليس العادية. املخطوطات يف إال مستخدم غري ذلك قبل النسخي الخط كان وقد الكويف،
السابع القرن يف معروفني كانا أنهما الواقع ألن الكويف؛ الخط من أحدث النسخي الخط
املصاحف، ويف والنقود األحجار عىل الكتابات يف شائًعا كان الكويف الخط أن غري امليالدي،

ذلك. عدا فيما مستخدًما كان النسخي بينما
النسخة أو الكوفية الكتابة أرشطة عىل قاًرصا الزخرفة يف الخط استخدام يكن ولم
فحسب، ومخطوطات ونسيج وعاج وخشب ومعدن خزف من التحف عىل أو األبنية، عىل
بحيث املتداخل، الكويف بالخط العبارات كتابة يف يبدعون املسلمون الفنانون كان بل
بالخط الكلمة أو العبارة يكتبون كانوا كما مستطيل، أو مربع شكل عىل العبارة تظهر

طائر. أو حيوان شكل عىل بغريه أو النسخي
كتابتها إىل بالنسبة ثانويٍّا أمًرا امللونة بالرسوم وتحليتها املخطوطات تصوير وكان
تقدير، أحسن الخطاطني فن يقدرون — ذكرنا كما — الهواة وكان الجميل، بالخط
األوروبيون يدفع كما منتجاتهم، عىل الحصول سبيل يف الطائلة األموال يبذلون فكانوا

املصورين. مشاهري لوحات عىل للحصول العالية األثمان اآلن
متقدم، عرص منذ املصاحف يف املكتوبة الصفحات عىل الظهور يف الزخارف وبدأت
غري واألجزاء، األحزاب وعالمات اآليات بني والفواصل السور رءوس أوًال مجالها وكان
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بعض عىل وذلك فيه، الزخرفية والعنارص الكويف الخط تطور تمثل صورة :12-4 شكل
مارسيه). عن (نقًال إفريقية يف العمائر

القرن إىل ترجع إيرانية نسيج من قطعة عىل الخطية الزخارف من مثال :13-4 شكل
فييت). (عن وحشتي» اللحد ويف وحدتي القرب «ويف املكتوبة: العبارة ونص عرش، الثاني

اللتان هما — البقرة سورة وبدء القرآن فاتحة وفيهما — والثانية األوىل الورقتني أن
وأما الرباقة. باأللوان وتلمعان بالزخارف، تزدحمان كانتا حتى كبرية، عناية بهما ُعني
يُعنى التي هي الفصول أو األبواب أو الكتب عناوين فكانت القرآنية، غري املخطوطات يف
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Miniature painting الصغرية بالصور املتن توضيح عن فضًال وتلوينها، بزخرفتها
تركيا.4 ثم والهند إيراُن برسمها امتازت التي

العراق أو مرص صناعة من لعلها الكويف، بالخط مصحف من صحيفة صورة :14-4 شكل
الكتابة. بني تقوم التي النباتية الزخارف الصورة يف وتظهر امليالدي، عرش الثاني القرن يف

بالقاهرة. العربية اآلثار دار يف محفوظة التحفة وهذه

التحف بعض أن إىل نشري أن اإلسالمية الزخرفة عنارص من االنتقال قبل يفوتنا وال
و15-7). 15-4 (شكيل العنارص هذه من أكثر أو عنرص فيها يجتمع

سنة والنرش، والرتجمة التأليف لجنة (مطبوعات الفرس عند اإلسالم يف التصوير كتابنا: راجع 4

.(١٩٣٦
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ومحفوظ عرش، الحادي القرن يف صقلية صناعة من املحفور الخشب من سقف :15-4 شكل
بالرموا. يف األهيل باملتحف اآلن





الخامس الفصل

اإلسالمية بعضخواصالفنون

الفراغ كراهية

زينة بدون تركها من وهربهم املساحات، تغطية إىل املسلمني الفنانني ميل يف وتتجىل
ازدحام اإلسالمية الفنية والتحف العمائر يف النظر يلفت ما أكثر من فإن زخرفة، أو
الفنون كانت ولذا منها؛ جزءًا أو كلها املساحة تغطي حتى واتصالها وكثرتها الزخرفة
يف خصبًا الفنون أعظم ذلك عن فضًال وكانت يشء، كل قبل زخرفية فنونًا اإلسالمية
الالتيني باالصطالح اإلسالمية الفنون يف الظاهرة هذه عن الغربيون ويعرب الزخرفة.

الفراغ. من الفزع أي Horor vacui

املسطحة الزخارف

تغطية إىل التجسيم عن الفنانون انرصف إذ اإلسالمية؛ الرسوم يف نادران والربوز فالنتوء
النقص. هذا وطأة من خففا والتذهيب التلوين ولكن سطحية، برسوم املساحات

الطبيعة عن البعد

األشياء يرسمون كانوا ما بقدر الطبيعة تمثيل صدق عىل املسلمون الفنانون يعمل لم
ولعل املبتكرة. واألوضاع االصطالحات فنونهم عىل فطغت خيالهم، لهم يصورها كما
كانت أن بعد البيزنطية، الفنية التقاليد ورث اإلسالم أن من ناتج الطبيعة عن البعد هذا
وهو بعدها، اإلسالم أتمه الذي االتجاه يف سارت — املسيحية بتأثري — نفسها بيزنطة
الصدد، هذا يف اإلغريقي الفن تقاليد من والتخلص الطبيعة، تمثيل يف الدقة عن البعد
األشياء تمثيل من اإلغريقي الفن يف كان مما كبريًا جزءًا فقد البيزنطي الفن أن فاملعروف



اإلسالمية الفنون يف

نفور وكان نفسه، الطريق يف سار اإلسالمي الفن جاء فلما تجميل، وال غلو بدون هي كما
اإلغريقية الفنية األساليب إىل الرجوع عدم عىل مشجع أكرب الخالق تقليد من املسلمني

القديمة.

التكرار

يلفت تكراًرا اإلسالمية والتحف العمائر عىل تتكرر الزخرفية املوضوعات أن فامُلشاَهد
ويف املخطوطات، يف الفاريس املصور يرسمها التي املوضوعات يف ذلك لنرى وإننا النظر،
الخزف زخارف ويف اململوكي، العرص يف الخشبية التحف تعم التي الهندسية الزخارف
ويف املغربية، اإلسبانية العمائر تسود التي الزخارف ويف والفاطمي، والرتكي الفاريس
اعتدنا التي الرسوم بعض هنا نذكر أن وحسبنا اإلطالق. عىل اإلسالمية التحف سائر
أو املتواجهة الحيوانات – الهندسية الرسوم – األرابسك اإلسالمية: الفنون يف رؤيتها
الطاووس سيما وال الطيور – (هوما) الفارسية الخلد شجرة بينها يكون وقد املتدابرة
إناء – نباتية ورقة أو وريدة برسم ينتهي نباتي فرع الطائر منقار يف يكون وقد واألرنب
الذي كالنرس رأسان له يكون وقد النرس – واليسار اليمني إىل يتفرع جذع منه يخرج
بعدهم من اتخذه ثم عرش، الثاني القرن يف السالجقة لسالطني شارة أو رنًكا أصبح
جانبه وإىل عرشه عىل السلطان – عرش الرابع القرن يف املقدسة الرومانية الدولة قيارصة
صناعة من املتعددة األلوان ذي الخزف وعىل الفارسية الصور يف يُرى كما أتباعه بعض
فيثبت واحد بسهم الوحش حمار يرمي فرسه عىل جور بهرام – إيران يف الري مدينة

إلخ. … كأس يده ويف القرفصاء جالس األمري – أذنيه بإحدى قدمه

الصغرية والصور التوضيحي الرسم

وتزيني األدبية، الكتب بعض بتوضيح الرتك ثم والهنود الفرس سيما وال املسلمون ُعني
نهاية إىل يرجع الصور هذه من إلينا وصل ما وأقدم الصغرية. بالصور الشعر دواوين
يف الرسوجي زيد أبي لحيل أو ودمنة، كلية لحكايات توضيح وأغلبه عرش، الثاني القرن
الفارسية املدرسة وازدهرت الفرس، عند التصوير صناعة تقدمت ثم الحريري، مقامات
عرش الرابع القرنني يف التيمورية املدرسة ثم عرش، والرابع عرش الثالث القرنني يف الترتية
املدرسة أما اإلطالق. عىل الفرس مصوري سيد بهزاد آخرها يف وظهر عرش. والخامس

46



اإلسالمية الفنون خواص بعض

سلطان فيها املصورين من نبغ فقد عرش والسابع عرش السادس القرنني يف الصفوية
من مخطوط يف صورة وهي روح، وخفة وحركة دعابة فيها صورة تنسب وإليه محمد،
الحارضين، بعض فيها فيرشب الكئوس، فيه تدار رشاب منظر وتمثل حافظ، ديوان
وينظر الخمر، أسكرتهم من ويرتنح األرض عىل البعض ويتدحرج آخرون، ويرقص
وجوه تشبه وجوه لهم ثالثة بينهم موسيقيون الجميَع يُطِرب بينما يده، يف مرآة يف شيخ
طويل حبل يده يف رجل فيها وقف رشفة عليها تطل حديقة الصورة طرف ويف القردة.

.(20-7 (شكل الخمر من إبريق فيه يُربط الساقي، إىل يتدىل
الفنانون وأقبل السادسعرش، القرن أواخر منذ وخلفائه عباس الشاه عرص جاء ثم
صحبة منتجاتهم يف األوروبي التأثري ظهور إن إذ املستقلة؛ الصور رسم عىل الفرس
الصور ونقش الجدران، تزيني إىل وتهذيبها وتصويرها املخطوطات ميدان من خروجهم

الكبرية.
فحسبنا الفاريس، التصوير مدارس من مدرسة كل مزايا يف البحث مجال هنا وليس
قوة من منها كثري يف وأن بابها، يف وحيدة أنها نذكر وأن الصورة، تلك إىل النظر نلفت أن
الواسع، وخيالها الوضعية تقاليدها يف يشفع ما األلوان وجمال اإلبداع، وحسن التفكري،
نسج وَمن الغرب مصورو أنتجه بما نقارنها أال بدائعها نتذوق أن أردنا إذ علينا ولكن

وعيوبه. مزاياه الطرازين هذين من طراز لكل ألن منوالهم؛ عىل
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السادس الفصل

اإلسالمية العامئر بعضمميزات

املآذن

امليالدي. عرش الثاني القرن من مراكش يف الكتبية مئذنة :1-6 شكل

امليالدي، السابع القرن أواخر حتى لها منارات ال اإلسالم يف األوىل املساجد كانت
انترش وقد مربع، برج شكل عىل نوع منها شتى؛ أنواًعا املآذن من املسلمون عرف وقد
ومنارة القريوان، يف الجامع املسجد مئذنة أمثلته ومن واألندلس، إفريقية شمايل يف



اإلسالمية الفنون يف

الطراز يف املنارة أما (الجريالدا). أشبيلية مسجد ومنارة ،(1-6 (شكل مراكش يف الكتبية
يف املآذن أمثلتها ومن مدبب، مخروط أعالها ويف وممشوقة، ودقيقة فمستديرة العثماني

بالقاهرة. عيل محمد جامع ويف إسطنبول جوامع
يسندها بردهة أعالها يف تنتهي بل للمؤذن، رشفات فيها فليس إيران مآذن أما
وليست الفنارات، يشبه املآذن من النوع وهذا مقرنصات. أو داليات عىل قائم كورنيش
تضيق مستديرة الغالب يف املآذن كانت الهند ويف اإلسالمي. العالم يف املآذن سائر أناقة له
مختلفة وسورية مرص يف املآذن كانت بينما وتضليعات، رشفات وتزينها ارتفعت، كلما
الحاكم جامع منارة ومنها طولون، ابن جامع يف الحلزونية املنارة مثًال فمنها األنواع،
مرص عىل غلب ولكن الكنائس، يف النواقيس أبراج تشبه منارات ومنها الشكل، الغريبة
أسطواني. واألعىل مثمن، والثاني مربع، األول الثالثة: األدوار ذات املآذن نظام وسورية

القباب

مرص، يف موجودة اإلسالمية القباب وأحسن والساسانيني. البيزنطيني عن املسلمون أخذها
يف أما الخارجي. سطحها تزين التي وبالزخارف أبعادها، وتناسق بارتفاعها امتازت وقد
خارجية، زخارف لها تكن ولم تقريبًا، دائرة نصف شكل عىل القباب كانت فقد إفريقية
هناك كانت كما كامل، غري دائرة نصف شكل عىل العثماني الطراز يف القباب وكانت
الشكل بصلية القباب كانت فقد إيران يف أما قباب. أنصاف بها تحيط رئيسية قبة غالبًا

الرباق. القاشاني من برتبيعات وتغطى مقرنصات، عىل تستند

Stalactitesالداليات أو املقرنصات

مصفوفة طبقات يف ومدالة بارزة ونجدها النحل، خاليا تشبه معمارية زخارف وهي
فيها يدور التي الرشفات عليها لتقوم املآذن؛ يف أو املساجد واجهات يف بعضها، فوق
والسطح املربعة القاعدة بني القباب يف أو اإلسالمية، األعمدة بعض تيجان يف أو املؤذن،
بديع مثال ومنها الخشبية، األسقف يف للزخرفة املقرنصات استخدمت وقد الدائري.

العربية. اآلثار دار يف محفوظ
غرام عىل تدل أخرى ظاهرة املقرنصات أو الداليات فإن يشء من يكن ومهما
الزخرفة. عن العارية املساحات تغطية عىل حرصهم وعىل الهندسية، باألشكال املسلمني
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اإلسالمية العمائر مميزات بعض

األقواس أو العقود

اإلسالمي العالم أنحاء بعض يف الفنانون وكان العقود، من كثرية أنواًعا املسلمون عرف
املسلمون استخدمها التي العقود ومن استعماله، عىل ويقبلون ا خاصٍّ نوًعا يفضلون
الدائري، نصف والعقد املغربي، اإلسباني الطراز يف ونجده باملقرنصات، املزخرف العقد
بخطني انحناؤه ينتهي الذي الفاريس والعقد املركزين، ذي أو املدبب العادي والعقد
البوائك يف سطحية كزخرفة يستخدم وكان العديدة، الفصوص ذو والعقد مستقيمني،

الصماء.

األبواب

املخرم النحاس من بقطع بكسوتها أو بالربونز، الخشبية األبواب بتصفيح املسلمون ُعني
باب العربية اآلثار دار ويف األضالع. متعددة وأشكال هندسية نجوم أشكال عىل تركب
مرتبة جميلة زخارف وعليه املخرم، األصفر بالنحاس مصفح مرصاعني، من خشبي
يف املذهبة الصفحات وبزخارف السجاجيد، بعض بزخارف يذكر وتقابل تناظر يف
أرضية عىل مختفية وطيور حيوانات، رسوم الباب هذا زخارف يف وتبدو املخطوطات.
كتابة الباب هذا وعىل دقيق. فحص بعد إال وجودها إىل يفطن ال املشاهد إن حتى نباتية

١٢٩٠م. سنة تويف السلطان هذا أن واملعروف قالوون. السلطان مماليك أحد باسم
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السابع الفصل

الغرب1 فنون يف اإلسالمية الفنون أثر

ولكنها والصينية، والقبطية والبيزنطية الساسانية بالفنون اإلسالمية الفنون تأثرت
الصناع نقل لقد حتى األوروبية، الفنون يف أثرت سلطانها وقوي ازدهرت أن بعد
كما معناها، يفهموا أن بدون للزخرفة واستخدموها العربية، الحروف األوروبيون
كان التي املعدنية األواني أشكال وقلدوا ونباتية، هندسية من اإلسالمية الزخارف نقلوا
املنتجات اإليطاليون وعرف صغرية، حيوانات أو طيور شكل عىل يصنعونها املسلمون
البندقية يف سيما وال يقلدونها صناعهم وأخذ الصليبية، الحروب إبان اإلسالمية الصناعية
يدها عىل انتقل واسطة اإليطالية التجارية الجمهوريات فكانت و2-7)، 1-7 (شكيل
(3-7 (شكل املعدنية التحف يف سيما وال اإلسالمية، والزخرفة الصناعة أساليب من كثري
األندلس. من الخزف صناعة أرسار أيًضا اإليطاليون أخذ كما التجليد، وصناعة والزجاجية
األوروبيني. عند النسج صناعة يف كبري تأثري لها كان فقد املسلمني عند النسج صناعة أما
Damask مثل: إسالمي، أصل إىل ترجع املنسوجات من كثرية أنواع أسماء أن وحسبنا

و5-7). 4-7 شكيل (انظر املوصل) (من Muslinو دمشق) (من

والرتجمة التأليف لجنة يف العلم لنرش الجامعيني لجنة مطبوعات (من اإلسالم تراث كتاب راجع 1

حسن). زكي الدكتور عليه وعلق ورشحه عربه الفنون. يف الثاني الجزء والنرش،



اإلسالمية الفنون يف

وألربت. فكتوريا بمتحف محفوظ عرش، السابع القرن من فاريس كتاب جلد :1-7 شكل

وألربت. فكتوريا بمتحف محفوظ ،١٥٤٦ سنة يف البندقية صناعة من كتاب جلد :2-7 شكل
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الغرب فنون يف اإلسالمية الفنون أثر

القرن بداية يف البندقية بمدينة صنع بالفضة، املكفت النحاس من إناء غطاء :3-7 شكل
الربيطاني. باملتحف اآلن ومحفوظ عرش، السادس

ومحفوظ عرش، السادس القرن يف الصغرى بآسيا املصنوع الحرير من نسيج :4-7 شكل
باريس. يف الزخرفية الفنون بمتحف اآلن
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اإلسالمية الفنون يف

اآلن ومحفوظ عرش، السادس القرن يف بإيطاليا املصنوع الحرير من نسيج :5-7 شكل
وألربت. فكتوريا بمتحف

القاشاني أنواع جدرانها عىل وترى أشبيلية يف Alcazar بالقرص السفراء قاعة :6-7 شكل
.(azulejos) األلوان املتعدد
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الغرب فنون يف اإلسالمية الفنون أثر

كبري تأثري — املغربي اإلسباني الطراز يف سيما وال — العمارة لفن كان وكذلك
التصميم يف اإلسالمية األساليب فإن غرو وال وإيطاليا، فرنسا جنوبي يف العمارة عىل
إثر عىل املدجنون2 حفظها أن بعد النهضة عرص حتى إسبانيا يف باقية ظلت والزخرفة

.(6-7 (شكل األندلس عن املسلمني سلطان زوال
اإلسالمية الزخارف بدراسة عرش السادس القرن منذ الغربيون الفنانون عني وقد

.(7-4 (شكل بلجرينو وفرانسيسكو دافينيش ليوناردو فعل كما

التصوير فن عىل التأثري بعض له كان اإلسالمي الرشق أن معرفته بالفنانني يجدر ومما
عىل نابليون حملة يف الرشق الفرنسيون عرف أن بعد عرش، التاسع القرن يف الفرنيس
املصورين بعض لوحات يف التأثري هذا لنلمح وإنا اليونان، استقالل حرب ويف مرص،
وديكام Géricault وجريكو Gros وجروس Delacroix كروا ديال سيما وال الفرنسيني،
إفريقية بشمايل الفرنسيني اتصال التأثري هذا يف وزاد ،Marillhat وماريلها Decamps

ودراسة.3 وكشف فتح عالقات من البالد تلك وبني بينهم قام وما

يد إىل عادت أن بعد إسبانيا يف وعاشوا املسيحيني طاعة يف دخلوا الذين املسلمون هم املدجنون 2
املسيحيني.

Jean Alazard: L’Orient et la Peinture Française au XIXe-siécle (Librairie Plon, راجع 3

.Paris 1930)
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زخارف وفيها األلوان، متعددة رخامية قطع من املركب الفسيفساء من فسقية :7-7 شكل
الفسقية وهذه ١٢٨٥م. سنة املشيدة قالوون قبة يف املوجودة الزخارف تشبه دقيقة هندسية

العربية. اآلثار دار يف محفوظة

العرص إىل وترجع العربية، اآلثار بدار محفوظة خشبية حشوة من قطعة :8-7 شكل
الفنون يف قديم الزخريف املوضوع وهذا آخر. حيوان عىل ينقض حيوانًا تمثل وهي الفاطمي،
السيت أنتجها التي املعدنية التحف عىل نشاهده بما الحيوانني هذين التحام ويُذكِّر الرشقية،

قرون. ببضعة امليالد قبل آسيا غربي شمال يف Scythes



القرن نهاية يف الفاطميني الخلفاء قصور أحد من أنه يظن الخشب من لوح :9-7 شكل
والتقابل، التناظر فيه روعي ترتيبًا ُمرتَّبة وطرب ورقص صيد مناظر وعليه امليالدي، العارش
ألواح مع العربية اآلثار بدار محفوظ اللوح وهذا وحيوانات. طيور رسوم بعضها وبني
بالقاهرة، القبطي املتحف يف اآلن ومحفوظة تشبهها ألواح وهناك املجموعة، نفس من أخرى

بلندن. وألربت فكتوريا متحف ويف

وهي امليالدي، عرش السابع القرن يف بإيران املصنوع املطرز النسيج من بقجة :10-7 شكل
لفييت). الفاريس الفن معرض ألبوم (عن بالقاهرة ماجار فيتايل املسيو مجموعة من



يف الصغرى آسيا صناعة من العربية اآلثار بدار محفوظ الخزف من إناء :11-7 شكل
وأبيض أزرق من الزاهية األلوان ذات بزخارفه النظر يلفت امليالدي، عرش السابع القرن

رودس. إىل نسبته الشائع النوع من وهو وأحمر، وأخرض

امليالدي، عرش السادس القرن يف الصغرى بآسيا ُصنعا خزف من صحنان :12-7 شكل
العربية. اآلثار دار يف محفوظان وهما رودس، إىل نسبته الشائع النوع ومن



عرش الثالث القرن يف بإيران الري مدينة يف املصنوع القاشاني من تربيعة :13-7 شكل
العربية. اآلثار بدار محفوظة وهي امليالدي،

عرش الخامس أو عرش الرابع القرن يف إسبانيا صناعة من خزيف صحن :14-7 شكل
برلني). متحف (كليشيه برلني متاحف من اإلسالمي بالقسم محفوظ وهو امليالدي،



الفنون بمتحف ومحفوظ عرش، السادس القرن يف الفاريس الديباج من خمار :15-7 شكل
باريس. يف الزخرفية

بهلوان، وأمامه أتباعه، بعض وحوله عرشه عىل القرفصاء جالس أمري صورة :16-7 شكل
رسوم يف املغويل التأثري بعض الصورة هذه يف النظر يلفت ومما مجنحان. مالكان وخلفه
مقامات كتاب من مخطوط يف وهي اإلطار. يف النباتية الزخارف جمال ثم األشخاص،
بني ما ويالحظ ٧٣٤ه/١٣٣٤م، سنة من ومؤرخ بفينا، األهلية املكتبة يف محفوظ الحريري

الذكر. يستحق شبه من (الُكتشينة) الحالية اللعب أوراق ورسوم رسومها



سنة الترتية الفارسية املدرسة منتجات من وهي بهرام، يقتل خرسو صورة :17-7 شكل
برلني). متحف يف ومحفوظ مؤرخ بيسنقر األمري ملكتبة مخطوط (من ٨٢٣ه/١٤٢٠م،



يف بهزاد املصور رسوم من وهي زليخا. من يفر الصديق يوسف صورة :18-7 شكل
وتشري هجرية، ٨٩٣ سنة واملكتوب املرصية، الكتب بدار املحفوظ سعدي» «بستان مخطوط
قرص بتشييد وذلك الصديق، يوسف مقاومة عىل التغلب يف لزليخا محاولة آخر إىل الصورة
بصور الداخلية القاعة زليخا وزيَّنْت متوالية. أبواب سبعة يف املرور بعد داخله إىل يوصل
يسعه ال الصور يرى حني أنه مؤملًة القاعة هذه بدخول أغرته ثم يوسف، ذراعي بني تمثلها
له نصبته الذي الفخ رأى عندما يوسف ولكن حبائلها، يف فيقع صاحبتها، إىل ينظر أن إال
وجه له الصورة يف يوسف ويُرى الهرب. من وتمكن السبعة، األبواب فانفتحت هللا، إىل صىلَّ
املصور أبدع وقد األنبياء. رسم يف الفرس يتبعه كان الذي النحو عىل النور من وهالة مغطٍّى

السبعة. واألبواب العمارة رسم يف



الطلق. الهواء يف مدرسة ترمقهن الحمام يف نساء
يف نافدة من فضويل عني

البناء.

ومحفوظ ٨٩٩ه/١٤٩٣م، سنة مؤرخ مخطوط يف عيل قاسم الفاريس للمصور :19-7 شكل
الربيطاني. باملتحف اآلن

القرن يف محمد سلطان الفاريس املصور عمل من ورشاب، طرب مجلس صورة :20-7 شكل
كارتييه). (مجموعة امليالدي عرش السادس



من واثنان قزمان ومعه قرصه قاعات من قاعة يف الثالث مراد السلطان صورة :21-7 شكل
األساليب الصورة هذه راسم قلَّد وقد ١٥٨٢م. سنة إىل يرجع مخطوط يف وذلك اإلنكشارية،

عرش. الخامس القرن إبان الفاريس التصوير يف الفنية

يف الصيت ذائع كان الذي الهندي «مراد» رسم من أنها ويرجح غزالن، صور :22-7 شكل
الحيوان. رسم يف بمهارته «جهانجري» القيرص بالد يف وعرف عرش، السابع القرن منتصف
يف عرضتا صورتان وتشبهها برلني، متاحف من اإلسالمي بالقسم محفوظة والصورة

.١٩٣٨ سنة الرسم أساتذة اتحاد معرض



اآلن محفوظة وهي عرش، السابع القرن منتصف من هندية غادة صورة :23-7 شكل
برلني). متحف (كليشيه برلني متاحف من اإلسالمي بالقسم



وهي أمريًا، يوقظون أتباًعا تمثل عرش السابع القرن نهاية من هندية صورة :24-7 شكل
برلني). متحف (كليشيه برلني متاحف من اإلسالمي بالقسم محفوظة

ومحفوظة عرش، السابع القرن نهاية من هندية صورة يف طبيعي منظر :25-7 شكل
برلني). متحف (كليشيه برلني متاحف من اإلسالمي بالقسم



وقد املجنون. تزور ليىل تمثل عرش السابع القرن نهاية من هندية صورة :26-7 شكل
الشاعر بالفارسية نظمها التي ليىل مجنون قصة يف الحوادث بتصوير الهنود الفنانون ُعني
املنظر أن الصورة هذه يف ونالحظ الفرس. من املصورون حوادثها بتصوير وُعني نظامي،
غرام يف فشله بعد فيها اعتزل املجنون أن القصة تروي التي الصحراء يمثل ال الطبيعي

برلني). متحف (كليشيه برلني متاحف من اإلسالمي بالقسم محفوظة وهي ليىل.

وإىل حيوانًا، يفرتس نمًرا تمثل عرش الثامن القرن بداية من هندية صورة :27-7 شكل
الفنون يف قديم الزخريف املوضوع هذا أن من الرغم وعىل مذعوًرا، يفرُّ ثالث حيوان جانبهما
الذي الذعر عن التعبري يف ق وُوفِّ هنا، استخدامه يف امتاز الهندي الفنان فإن الرشقية؛
برلني متاحف من اإلسالمي بالقسم محفوظة وهي عليه. واملهجوم الهارب بالحيوانني حل

برلني). متحف (كليشيه



الصيد، إىل طريقه يف أمريًا تمثل عرش الثامن القرن بداية من هندية صورة :28-7 شكل
لتسقيه، إحداهن وتتقدم املاء، يأخذن فتيات عليها برئ بجوار أليفان وغزاالن تابعان ومعه

برلني). متحف (كليشيه برلني متاحف من اإلسالمي بالقسم محفوظة والصورة

العربية. اآلثار بدار اآلن محفوظة وهي عرش، الثامن القرن من هندية صورة :29-7 شكل






