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متحف بال حدود
www.museumwnf.org

يقوم هذا الكتيب ب�صرح اإمكانية ا�صتخدام موقع متحف بال حدود كاأداة تعليمية  لطالب املرحلة االإعدادية والثانوية، وعلى االأخ�س املتحف 
   .)www.discoverislamicart.org/index.php( االإفرتا�صي اكت�صف الفن االإ�صالمي

االأردن،  اإيطاليا،  اأملانيا، م�صر،  بال�صراكة بني موؤ�ص�صات متثل 14 دولة: اجلزائر،  االإ�صالمي  الفن  اكت�صف  االإفرتا�صي  اإن�صاء املتحف  مت 
املغرب، فل�صطني، الربتغال، اأ�صبانيا، ال�صويد، �صوريا، تون�س، تركيا، اململكة املتحدة.  وقد مت حتديث قاعدة البيانات بعد اإن�صمام متاحف 

اإ�صافية عن طريق من�صة اإ�صتك�صف جمموعات الفن االإ�صالمي.  
http://www.explorewithmwnf.net/islamic-art-collections.php

ملزيد من املعلومات برجاء زيارة:
education@museumwnf.net  اأو 

office@museumwnf.net

وقد مت تنفيذ الكتيب بالتعاون بني:

    

        

باالإ�صافة الى الدعم الذي مت تقدميه من:
     

باالإ�صافة ايل:
املتاحف االأع�صاء مبتحف بال حدود

ISBN 978-3-902782-97-7

حقوق الن�صر 
©MWNF )الن�صو�س وال�صور مت ن�صرها على موقع متحف بال حدود(

©MWNF )كتيب جامعة الدول العربية(
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Museum With No Frontiers [MWNF]
www.museumwnf.org

This manual explains the possibilities of using the MWNF website and, in particular, the Discover 
Islamic Art Virtual Museum [www.discoverislamicart.org/index.php], as an educational tool in 
primary and secondary schools.

The Discover Islamic Art Virtual Museum was set up in cooperation with partner institutions 
from 14 countries: Algeria, Germany, Egypt, Italy, Jordan, Morocco, Palestine, Portugal, Spain, 
Sweden, Syria, Tunisia, Turkey, United Kingdom.  The database is further developed and new 
partner museums continue joining through the Explore Islamic Art Collections platform:
http://www.explorewithmwnf.net/islamic-art-collections.php

For further information please contact
education@museumwnf.net or
office@museumwnf.net 

This manual was realised as a joint project of 

    

with the support of:

    

and
the MWNF partner museums 

ISBN 978-3-902782-97-7

Copyright
© MWNF (texts and images published on the MWNF website)
© MWNF | League of Arab States (manual) 
 



مقدمة

الرتاث  و  الفن  توثيق  اإيل  تهدف  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  حدود  بال  متحف  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  قامت   2010 عام  يف 
اال�صالمى من خالل قاعدة بيانات افرتا�صية علي �صبكة االنرتنت و بهدف تعزيز االحرتام املتبادل بني دول حو�س البحر املتو�صط 

من خالل معرفة اأف�صل بالتاريخ والرتاث الثقايف اال�صالمى.

يعترب هذا الدليل بكل معنى الكلمة اإنتاجا مبتكرًا ورائدًا ملبادرة م�صرتكة بني متحف بال حدود وجامعة الدول العربية. بل هو نتيجة 
ملمو�صة للجهود امل�صرتكة لتعزيز الوعي حول التاريخ والفنون والثقافة يف العامل العربي. 

عمان،  املغرب،  الكويت،  االأردن،  )م�صر،  عربية  دول  �صت  من  التعليم  خرباء  من  �صتة  الدليل  هذا  واإعداد  حتقيق  فى  �صارك 
ال�صعودية(، اللذين عملوا علي جمع البيانات وجتميع املعلومات و توثيقها ثم قاموا مبناق�صتها خالل ور�س العمل متبعني املبادئ 
التوجيهية ومفهوم التعليم ال�صامل الذي و�صعه الربوفي�صور اأمين عزام من مدر�صة البكالوريا عمان، االأردن مما اأدى اإلى نتاج 
جتربة فريدة لتبادل املعرفة و خمتلف وجهات النظر، حيث مت تقدمي التاريخ والرتاث الثقايف من وجهة نظر البلدان املعنية يف 

حماولة لنقل املنظور املحلي باللغات العربية واالجنليزية والفرن�صية واال�صبانية. 

اإن هدف جامعة الدول العربية من هذا امل�صروع هو رفع م�صتوى الوعي بالرتاث االإ�صالمي وعالقاته املتداخلة مع دول جنوب اأوروبا 
اأفريقيا وال�صرق االأو�صط، وذلك اأ�صبح متاحًا وممكنًا من خالل متحف بال حدود والذي قام بتوثيق عدد 1409 قطعة  و�صمال 
�صورة من املتاحف والن�صب التذكارية واملواقع االأثرية، والتي �صهدت 13 قرنًا من التاريخ االإ�صالمي والفن والهند�صة املعمارية 

حتى االآن. 

االأعمار مبعرفة  للطالب من خمتلف  وال�صماح  تعليمية،  كاأداة  واملربيني ال�صتخدامه  للمدر�صني  الدليل موردًا مذهاًل  يعترب هذا 
املزيد عن التاريخ والرتاث الثقايف للح�صارة االإ�صالمية، واكت�صاف اآفاق جديدة للحا�صر من خالل معرفة املا�صي خا�صة وان على 
مر الع�صور كان التاريخ والفن والعمارة االإ�صالمية واالأوروبية مرتبطني ب�صكل وثيق بع�صهم ببع�س، مما اأدى اإلى توفري قاعدة 

فريدة لبناء م�صتقبل م�صرتك.  

التاريخ والفن والرتاث  النظر يف  العامل  اأنحاء  العربية والطالب من جميع  باللغة  الناطقني  للمعلمني  الدليل  يتيح هذا  اأن  ناأمل 
الثقايف، لي�س فقط من وجهة نظر خمتلفة ولكن كو�صيلة لتجاوز اأنف�صنا وحماولة فهم االآخر. 

اإن جامعة الدول العربية ومتحف بال حدود، تود اأن ت�صكر الفريق الذي كان موؤمنًا منذ البداية بهذا امل�صروع، على دعمهم ال�صخي 
وتعاونهم الرائع، وكذلك على اجلهود التي بذلت الإنتاج هذا العمل املمتاز. 

د. ايفا �شوبريت

الرئي�س والرئي�س التنفيذي
متحف بال حدود

د. فائقة �شعيد ال�شالح

االأمني العام امل�صاعد رئي�س قطاع ال�صوؤون االجتماعية
جامعة الدول العربية
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Dr. Faeqa Said El Saleh

Assistant Secretary General for Social Affairs
League of Arab States

Eva Schubert

Chair and CEO 
Museum With No Frontiers

FOREWORD

In 2010 The League of Arab States and Organisation Museum With No Frontiers [MWNF] 
co-signed a a Memorandum of Understanding with the specific aim to promote mutual 
respect through better knowledge of history and cultural heritage. Since the beginning, 
the Arab World and its inter-relation with the other civilisations around the Mediterranean 
were the focus of most projects. 

For the League of Arab States, the aim of the MOU was to Raise awareness about 
the legacy of Islam and its inter-relationships with countries in Southern Europe, North 
Africa and the Middle East was made; all of which was made possible with MWNF which 
had documented 1409 museums, monuments and archaeological sites witnessing 13 
centuries of Islamic history, art and architecture. 

A number of local and international experts were involved in the collection of data and in 
compiling the information presently on display. Each single component was discussed 
among the participants and is the result of a unique experience of sharing knowledge.

History and cultural heritage are presented from the point of view of the country concerned 
in an attempt to convey the local perspective, in Arabic, English, French and Spanish .

This joint effort has led to the creation of this manual which is an incredible resource for 
teachers and educators to be used as an educational tool to allow students of all ages to 
learn more about the history and cultural legacy of the Islamic Civilisation and to discover 
new perspectives of the present through better knowledge of the past. Throughout 
centuries Arab and European history, art and architecture were closely intertwined with 
each other and provided a unique base to build a joint future.

Six educational experts from six Arab countries (Egypt, Jordan, Kuwait, Morocco, Oman, 
Saudi Arabia, for names please refer to page 1) participated in the elaboration of this 
manual, following the guidelines and overall educational concept set by Prof. Aymen 
Azzam from The Amman Baccalaureate School, Jordan. 

The League of Arab States and MWNF, would like to thank the team who since the 
beginning did believe in this project, for their generous support, fantastic cooperation as 
well as for the efforts they have put to produce such an excellent piece of work .

We hope that this manual will make it possible for Arabic speaking teachers and students 
around the World to look at history, art and cultural heritage not only in a different 
perspective but as a way to go beyond   Ourselves and   better understand the Other.

This manual – is in every sense an innovative and pioneering output of a joint 
initiative between MWNF and the League of Arab States. It is a tangible result of 
the joint efforts to promote awareness about the history, art and culture of the 
Arab World.

7الدليل التعليمي لمتحف بال حدود
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مقدمة

اجلهود  عاليًا  اأثمن  و  االإ�صالمي"،  الفن  "اكت�صف  االفرتا�صيِ  للمتحف  التعليمي  للدليل  متوا�صعة  مقدمة  اأكتب  وفخر  باعتزاز 
املبذولة يف اإجناز هذا امل�صروع الهام مبا ي�صكله من اإ�صافة علمية نوعية كنافذة ح�صارية عرب االإنرتنت وكمرجع اأكادميي دقيق 

عن الفن والعمارة االإ�صالمية وفن العمارة.

اأن هذا الدليل �صوف ي�صهم يف رفع م�صتوى الوعي حول م�صاهمة وتفاعل العامل االإ�صالمي مع احل�صارات االأخرى، و�صوف يعزز 
املعرفة بالرتاث الثقايف لالإ�صالم يف املجتمعات العربية واال�صالمية، وي�صكل اأداة تعليمية للمعلمني والطالب يف كافة املوؤ�ص�صات يف 

جميع اأنحاء العامل العربي.

واأود اأن اأعرب عن تقديري ملنظمة متحف بال حدود غري الهادفة للربح، والتي تتمتع ب�صنوات عديدة من اخلربة يف رفع م�صتوى 
الوعي حول الرتاث الثقايف لالإ�صالم من خالل برنامج متنوع - مبا فيها املطبوعات اإ�صافة اإلى امل�صادر على االنرتنت وبرامج 
ال�صفر و االأن�صطة التعليمية. ويعترب "اكت�صف الفن االإ�صالمي" املتحف االفرتا�صي واحد من اهم االجنازات الرائعة من متحف 
بال حدود والذي ي�صهم يف تعزيز الوعي الذاتي لالإ�صالم وال�صخ�صيات الثقافية واالجتماعية، من خالل الفن والهند�صة املعمارية، 
واأ�صكر جامعة الدول العربية لدعمها هذا امل�صروع التعليمي القيم ومل�صاركتها يف العمل جنبا اإلى جنب مع متحف بال حدود على 
هذا االجناز احليوي الهام. و ما من �صك باأن ن�صر حمتوى الدليل التعليمي �صيكون ذو قيمة عالية لنجاح امل�صروع و حتقيق ر�صالته. 

نحن نوؤمن يف جمموعة طالل اأبو غزاله انطالقا من م�صوؤوليتنا االجتماعية بتطوير العمل الفني واالنتاج للكتاب. و�صوف ن�صتمر 
يف البحث عن امل�صاريع ذات ال�صلة يف اإطار تعاون اأو�صع مع جامعة الدول العربية ومع "متحف بال حدود" لتعزيز الوعي فيما 
يتعلق بالثقافة اال�صالمية من خالل االعمال الفنية والتحف والقطع االثرية مبا يغني و ي�صاهم يف ت�صجيع احلوار والتفاهم بني 

احل�صارات والثقافات ون�صر املعرفة التي نوؤمن بها و نطبقها يف اأعمالنا.

د. طالل اأبو غزاله
رئي�س و موؤ�ص�س جمموعة طالل اأبوغزاله
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اكتشف الفن االسالمي

Dr. Talal Abu-Ghazaleh
Chairman and Founder of Talal Abu-Ghazaleh Organization

FOREWORD

In my capacity as the chairman and founder of Talal Abu-Ghazaleh Organization, 
it is a great pleasure to share my appreciation and enthusiasm for the "Discover 
Islamic Art” Virtual Museum, and to introduce the accompanying educational 
manual. The manual will be made available as an online resource, providing 
academically accurate information about Islamic art and architecture from 
Arab and European countries. Its goal is to raise awareness about the global 
contribution of Islam to the arts and its interaction with other civilizations, as well 
as to increase knowledge of the cultural heritage of Islam within Arab / Islamic 
societies. 

This manual is conceived as an educational tool for teachers and students at 
schools all over the Arab World. I would like start by expressing my appreciation 
for the non-profit Organization Museum with No Frontiers [MWNF] and its many 
years of efforts in raising awareness about the cultural heritage of Islam through a 
diversified programme – including publications, online resources, travel programs 
and educational activities. The “Discover Islamic Art “ Virtual Museum is one of 
the most remarkable achievements of MWNF, a highly innovative expression 
of self-awareness of Islam, its cultural and social characters, through art and 
architecture. I thank the League of Arab States for having adopted this valuable 
educational project and for having co-worked together with MWNF to make the 
realization of this educational manual possible.

The Talal Abu-Ghazaleh Organization has been honored to participate in this 
project helping to develop the artwork of the manual. We will continue to explore 
relevant projects of a similar nature and look forward to a broader collaboration 
with the League of Arab States and Museum with No Frontiers in the future, 
supporting the spread of knowledge, understanding, and mutual appreciation 
between cultures.

9الدليل التعليمي لمتحف بال حدود
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تقدمي فريق العمل

اأمين عزام . من�شق فريق العمل

ماج�صتري يف ااُلثار، خمت�س يف الفنون االإ�صالمية، رئي�س ق�صم الفنون يف مدر�صة البكالوريا. منظم ور�صات عمل لدى منظمة البكلوريا 
الدولية و منظمات تعليمية اأخرى.

الدولة . االأردن

اأ�شتاذ دكتورم�شطفي ح�شني احللوجي

دكتوراه من جامعة ال�صربون بفرن�صا �صنة 1985
اأ�صتاذ بكلية اللغات و الرتجمة. جامعة االأزهر. اأمني م�صاعد جلنة ت�صحيح �صورة الثقافة العربية االإ�صالمية يف الكتب املدر�صية عرب العامل. 

وزارة التعليم العايل. رئي�س ق�صم اللغات االإفريقية بجامعة االأزهر �صابقا
األدولة: م�صر

دكتور حممد عبد الرزاق مفلح اجلدوع . 

دكتوراه باالإدارة الرتبوية باإ�صتخدام التكنولوجيا بعنوان القيادة االإ�صرتاتيجية بتوظيف التكنولوجيا بالتعليم )SLICT( .رئي�س ق�صم 
اإمتحانات برامج التنمية املهنية و التدريب االلكرتوين يف اإدارة مركز التدريب الرتبوي ،و مدير م�صروع انتل للتعليم. االردن

د/ �شامل را�شد �شليم ال�شكيتي

الوظيف: نائب مدير املكتب الفني للدرا�صات والتطوير وزارة الرتبية والتعليم 
املوؤهل : دكتوراة يف تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت يف الرتبية

األدولة : عمان

الدكتور.عبداهلل بن �شعود ال�شعود

مدير عام متحف الريا�س
الدولة: اململكة العربية ال�صعودية.

اأ�شتاذ فالح زيد الربازي

لي�صان�س تاريح-م�صاند فل�صفة
رئي�س ق�صم االإجتماعيات- وزارة الرتبية والتعليم

الدولة الكويت

اأ�شتاذ �شمري قف�س

حمافظ االآثار و املباين التاريخية
رئي�س ق�صم جرد و توثيق الرتاث

مديرية الرتاث الثقايف . وزارة الثقافة
دبلوم ال�صلك الثالث للمعهد الوطني لعلوم االآثار و الرتاث اآثار اإ�صالمية

�صهادة الدرا�صات العليا املتخ�ص�صة يف املحافظة الوقائية للمتاحف 
الدولة: اململكة املغربية
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التعليم باملفاهيم
اإثراء العملية التعليمية بو�سائط جتذب  تعددت اأمناط التعليم عرب الع�سور و كل تلك االأمناط كانت ت�سعى لتحقيق نف�س الغاية اأال وهي 
اهتمام املتعلم و تن�صئ جيل من املتعلمني الذاتيني الذين ي�صتمرون بالتعليم مدى احلياة. فالتعليم من خالل املفاهيم ي�صعى اإلى تطوير 
اإدراك املتعلم ملا حوله من خالل ربط املفاهيم بواقع حياتي ملمو�س. يوؤكد التعليم من خالل املفاهيم على املعرفة و التعلم و الفهم و االأهم 

من ذلك التطبيق.

و�صائل التعليم التقليدية كانت تهدف اإلى تلقني احلقائق دون الرتكيز على املفهوم املعمق الذي اأثرى و اأنتج تلك احلقائق. تطورت الو�صائل 
التعليمية و مت اإر�صاء التعليم باملفاهيم الذي ا�صتخدم احلقائق الإر�صاء ا�صتيعاب املفهوم.

lynn Ericson حيث تطورت املناهج و الو�صائل التدري�صية من كونها ذات بعدين اإلى ثالثة اأبعاد كما يف اال�صكال التالية املقتب�صة من

اإلى تكوين ت�صور  اإلى فهم معمق للحقائق و املعلومات املختلفة يف املناهج الدرا�صية املختلفة للو�صول  و من خالل املفاهيم يتم الو�صول 
لالأفكار العري�صة التي ميكن تطبيقها يف عدة مواقف و جماالت مع اختالف اجلغرافيا و التاريخ حيث اأن املفوم واحد.

:Lynn Ericson و للمقارنة بني املناهج يف التعليم التقليدي و التعليم من خالل املفاهيم يرجى م�صاهدة اجلدول التايل »املقتب�س من

التعلم من خالل املفاهيمالتعليم و املناهج التقليدية اأي ذات بعدين
يتمحور حول فكرةيتمحور حول تغطية املحتوى 
معمق فكريًا �صطحي من الناحية الفكرية

املفاهيم و العموميات ينتقل فهمها للطالبال يتمكن الطالب من القيا�س على احلقائق التي تعلموها
يدعم التفكري باجتاه عامل م�صتمر التغري . يتعلم الطالب كيف يتعلمال يوائم متطلبات القرن الواحد و الع�صرين

اإذًا هي مقارنة بني املعرفة و الفهم حيث اأن املعرفة ترتبط بزمن و مكان و موقف حمدد. بينما الفهم ال يرتبط بالزمان و املكان و ميكن 
تطبيقه على عدة اأو�صاع مع اختالف االأو�صاع و املوؤثرات. باإخت�صار ن�صتخدم احلقائق للدخول اإلى مو�صوع حمدد و الذي يتم درا�صته من 

خالل املفاهيم و التي يف النهاية تو�صل املتعلم لفهم العموميات التي تطبق على اأي زمان و مكان.

منهج ذو ثالثة اأبعادمنهج ذو بعدين
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اإن ت�صنيفات بلوم لالأهداف التعليمية للمجال االإدراكي (Cognitive Domain) هي املعرفة (Knowledge) )تذكر موا�صيع مت تعلمها 
(Application) )ا�صتخدام املعلومات يف حاالت معينة  (Comprehension) و )اإدراك معنى املو�صوع( والتطبيق  م�صبقًا( و الفهم 
ملمو�صة(و التحليل (Analysis) )جتزئة املادة اإلى اأجزاء(و الرتكيب (Synthesis) )و�صع االأجزاء مع بع�صها البع�س ل�صنع اأو لت�صكيل 
الكل(و اخريًا التقييم (Evaluation) )احلكم على قيمة منتج ما وذلك بالن�صبة لهدف معطى و ذلك با�صتخدام معيار حمدد(. كل هذه 
بوا�صطة  التعلم  بالتجاه  اأكرث  اأهدف مما يدفعنا  لي�صت  و  التعليمية  العملية  تبنى عليها  التي  القاعدة  املعرفة هي  اأن  توؤكد على  العنا�صر 

املفاهيم. بذلك تواكب مناهجنا متطلبات الع�صر وتزود املعلمني و املتعلمني بو�صائل متكنهم من التحليل و الرتكيب و التقييم.

التعليم متداخل التخ�ش�شات: املجاالت
مفهوم التعليم املتداخل هواأحد الو�صائل التعليمية التي تعتمد على تعاون مبحثني اأو اكرث يف حتقيق جملة من االأهداف الرتبوية. حيث اأن 
التداخل الناجت �صمن املو�صوع امل�صرتك و من خالل عدة زوايا و جوانب تزود املتعلم بفهم اأ�صمل و مرتبط ارتباطًا وثيقًا بجوانب احلياة 
اليومية. فبدل اأن يدر�س جانب معني من منظور مادة التاريخ مثاًل، ميكن للفنون اأن تو�صح تطور و متيز بع�س ال�صناعات التي بدورها 

تعطي فهمًا اأو�صع للحقبات التاريخية.

وبداًل من ال�صعي لتحقيق االأهداف املحددة للمادة ميكن الأكرث من مبحث اأن يت�صاركوا ببع�س املعلومات االأ�صا�صية والتي يتم التطرق اإليها 
يف مبحث واحدو من ثم يبني املبحث االآخر اأو املباحث االأخرى على تلك املعلومات خلدمة حتقيق اأهدافهما الفردية.

وبذلك يتم حتقيق عدة نقاط, منها توفري الوقت و عدم تكرار املعلومات, طرح املعلومات من قبل اأ�سحاب االخت�سا�س مما يعطي املتعلم 
عمق و فهم اأو�صع. و اأخريًا �صمولية الطرح حيث يتم ربط املو�صوعات بعدة جوانب حياتية و يتم درا�صتها من منظور خمتلف.

و مبا اأن متحف بال حدود م�صدر ال يخت�س مبادة حمددة اأو لقى معينة، وال يخ�س فرتة زمنية بعينها اأو حتى موقع جغرايف حمدد فاإن 
املوجودات املوثقة يف املوقع تكون بيئة منا�صبة لتكوين وحدات درا�صية ذات طابع يعك�س تداخل التخ�ص�صات و املباحث.



الدليل التعليمي لمتحف بال حدود

اكتشف الفن االسالمي

13

منوذج لتح�شري الدرو�س 
هذا النموذج مت اقرتاحه حيث ميكن دمج االأهداف الوطنية و �صياغتها �صمن مفهوم اأعم و اأ�صمل مع اإمكانية ت�صميم وحدات متداخلة 
املباحث. هذا النموذج مت تبنيه يف كافة االأمثلة اأي الدرو�س يف هذا الدليل. .و ذلك ال يعني عدم ا�صتخدام مناذج اأخرى تنا�صب كل من 

يعمل يف التعليم.

يف النهاية النموذج و�صيلة و لي�س غاية حيث يتمكن املعلم من ت�صميم وحدات درا�صية حتقق اأهداف مادته �صمن عملية تعليمية تتمحور 
حول املفاهيم و االأفكار الكبرية ال�صاملة و املرتبطه مبجاالت و مظاهر حياتية يومية.

كما اأن هذا النموذج يحتوي على خانات تخ�س ا�صتخدام متحف بال حدود كم�صدر للمعلومات. كما ي�صمح النموذج بربط اللقى و العمائر 
عرب اأزمان خمتلفة و�صمن ات�صاع جغرايف كبري.
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املتاحف االفرتا�شية
املتحف )وي�صمى باالإجنليزية: Museum( هو مبنى دائم خم�ص�س حلفظ التحف والنفائ�س االأثرية والفنية اأو غريها من املواد املرتبطة 
مبتاحف نوعية مثل التاريخ الطبيعي واملتاحف العلمية واملتاحف البحرية ...الخ وهو مفتوح للعامة. وقد عرف املجل�س العاملي للمتاحف 
املتحف باأنه املكان الذي يقوم بجمع و حفظ وعر�س الرتاث االإن�صاين وتطوره الأغرا�س التعليم والدرا�صة والرتفيه. واملتحف موؤ�ص�صة غري 
ربحية يف املقام االأول وهناك ع�صرات االآالف من املتاحف يف جميع اأنحاء العامل تهتم بجمع اأ�صياء ذات قيمة علمية اأو فنية اأو ذات اأهمية 

تاريخية وجعلها متاحة للجمهور من خالل املعار�س التي قد تكون دائمة اأو موؤقتة.

بداأت املتاحف يف وقت مبكر معتمدة على املجموعات اخلا�صة لبع�س امللوك والنبالء واالأثرياء االأوروبيني. ويعترب متحف اأ�صمول اأقدم املتاحف 
املعروفة حيث تاأ�ص�س عام 1683م بجامعة اأك�صفورد باإجنلرتا وكانت حمتوياته من جمموعة الرحالة وعامل النبات االإجنليزي جون تراد �صكانت. 
وقد توالى اإن�صاء املتاحف يف اأوروبا يف ع�صر النه�صة مثل املتحف الربيطاين الذي افتتح عام 1759 ومتحف اللوفر الذي افتتح عام 1793.و اأما 

يف الوطن العربي فكان متحف بوالق مب�صر اأول متحف ين�صاأ و مت افتتاحه عام 1858 وعر�صت فيه بع�س االآثار الفرعونية .

املتاحف االفرتا�شية
املتاحف االفرتا�صية هي متاحف تعتمد على التكنولوجيا الرقمية ال�صمعية و املرئية (digital media) يتم اإن�صاوؤها يف �صبكة االنرتنت متثل 
كيانا افرتا�صيا من اأجل التعريف مبتحف ما مبا يحتويه من قطع اأثرية مثل لوحات فنية، كنوز اأثرية ، �صور ، منحوتات ...الخ. و البحث يف 
تاريخها و من ثمة ن�صر هذه املعلومات وغريها من اخلدمات املتحفية باالعتماد على قاعدة بيانات �صاملة وقد ال يكون لهذا املتحف وجود 
حقيقي. يتم ت�صميم املتاحف االفرتا�صية وفق فكرة خلق ف�صاء تفاعلي يتم فيه اإي�صال املعلومات بطريقة �صل�صة من خالل جولة افرتا�صية 
يف اأرجاء ف�صاء ثالثي االأبعاد م�صابه للمتحف مع اإمكانية احل�صول على املعلومات من خالل قاعدة بيانات. يعتمد الت�صميم اعتمادا كبريا 
على الربجمة بلغة virtual Reality Modeling Language (VRML ) التي ت�صمح باإ�صافة ديناميكية ثالثية البعد ل�صفحة الويب.

املتحف االفرتا�شي
تقتني املتاحف يف جميع بلدان العامل قطعا فنية ال تعد وال حت�صى ومن ال�صعب عر�صها للعموم نظرا ل�صيق امل�صاحة املتاحة اأو حل�صا�صية 
هذه القطع اأو للتكلفة الباهظة الالزمة الإن�صاء و اإدارة اأماكن عر�س منا�صبة حلفظ هذه القطع. و تعد املعار�س املتنقلة اأو التي تعتمد على 
املجموعات املتعددة اأكرث تعقيدا نظرا للم�صاريف الباهظة التي ترتتب على النقل و التاأمني على املقتنيات التي ال تقدر بثمن و ي�صاف اإلى 
ذلك املخاطر التي قد تتعر�س لها تلك املقتنيات مثل ال�صرقة اأو التزوير . و مع ذلك فاإن مثل هذه املعار�س تلقى عادة اأو�صع اإقبال وجتني 

اأعلى االأرباح ومن هنا جاءت اأهمية اإن�صاء املواقع االفرتا�صية.

مفهوم الواقع االفرتا�شي 
هو الو�صيلة التي ي�صتطيع الفرد اأن يرى ويح�س ويلم�س من خالل املعلومات يف احلا�صب االآيل حيث يكون متفاعال مع العامل املماثل للعامل 
احلقيقي بوا�صطة تكوين املحاكاة لبيئات تخيلية باإجراء التجارب اأو املرور عرب املباين اأو و�صف مدينة على �صبيل املثال . ي�صتطيع امل�صتخدم 
اأن يرى امل�صهد ثالثي االأبعاد بتحديد مقا�صاته �صواء يف القرب اأو العمق اأو امل�صافة وميكنه على وجه التقريب اأن يتخيل التغري اأو االختالف 

يف نتائج التجربة.

اأهمية املوقع االفرتا�شي 
تكمن اأهمية املوقع االفرتا�سي يف عدة نقاط جنملها فيما يلي :

اإعطاء الفر�صة لالأ�صخا�س مب�صاهدة االأ�صياء من م�صافة بعيدة .. 1
ي�صتطيع الفرد اأن يتلم�س االأبعاد املختلفة لالأ�صياء.. 2
يهيئ الفر�صة للفرد يف امل�صاركة والتفاعل مع الربنامج.. 3
تهيئة وتقوية القدرة على التفاعل بني الفرد واملوقع االفرتا�صي من خالل ت�صجيع امل�صاركة االإيجابية .. 4
يوؤدى اإلى التاأمل واملالحظة والتفكري .. 5
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مراحل اإجناز متحف افرتا�شي
هناك ثالث مراحل اأ�صا�صية الإجناز متحف افرتا�صي و هي:

جمع املعلومات ) االأر�صفة(. 1
الت�صوير. 2
حتويل املعلومات وال�صور اإيل معلومات رقمية.. 3

 جمع املعلومات يكون من اأجل بناء قاعدة بيانات تكون �صاملة من تعريف باملعرو�صات و العادات و التقاليد و ثقافة املجتمع . و اأما الت�صوير 
فهو البداية الإعطاء �صفة االفرتا�صية للمعرو�صات لتاأتي بعدها مرحلة حتويل ال�صور بعدة تقنيات رقمية اإيل معلومات ن�صكل بها قاعدة 

بيانات يتم ا�صتعمالها يف املتحف االفرتا�صي .

اإلى العبني و ممثلني  اأن حتول الزوار من م�صاهدين وقراء غري فاعلني  ميكن للمتاحف بناء م�صاهد تعُلم و ت�صلية تفاعلية بحيث ميكن 
فاعلني. وميكن للقائمني بتح�صري م�صاهد وفق الطلب تالئم اال�صتخدام يف �صفوف الدرا�صة اأو يف بيئة املنزل اإ�صافة اإلى ا�صتخدامها يف 

املتحف اأي�صا.

مزايا ا�شتخدام الواقع االفرتا�شي يف التعليم:
يعد الواقع االفرتا�صي من الو�صائل الفعالة يف اإيجاد الثقة يف النف�س لدى املعلم والطالب وك�صر حاجز اخلوف والرهبة يف ا�صتخدامه.. 1
الطالب ي�صتطيع اأن ي�صتخدمه يف التعلم الذاتي من خالل تفاعله مع الربنامج.. 2
هو اأداة مثالية يف التعليم واأكرث عمقا يف تقدمي التجارب التعليمية املتنوعة التي ال ميكن اإجراوؤها على الطبيعة.. 3
اكت�صاب الطالب اخلربات التعليمية املتنوعة بامل�صاركة واملالحظة لي�صبح متحم�صا الإجراء التجربة العلمية.. 4
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امل�شادر االفرتا�شية و اإمكانية ا�شتخدامها ال�شتق�شاء املعلومات  
(virtual resources)

املقـدمة 
قبل احلديث عن امل�صادر االفرتا�صية واإمكانية ا�صتخدامها يف عملية اال�صتق�صاء ال بد من ت�صليط ال�صوء على مفهوم اال�صتق�صاء حيث 
تعد طريقة اال�صتق�صاء من اأكرث ا�صاليب التدري�س فاعلية يف تنمية مهارات التفكري لدى املتعلم . وذلك الأنها تتيح فر�صا للطالب ملمار�صة 
عمليات العلم التي تت�صمنها الطريقة العلمية يف البحث والتفكري اأو ما ت�صمى باملنهجية العلمية يف البحث والتفكري. ي�صلك املتعلم �صلوك 
العلماء للبحث عن املعرفة والتو�صل اإلى النتائج فهو يحدد امل�صكلة وي�صوغ الفر�صيات ويجمع املعلومات ذات العالقة بامل�صكلة ويخترب �صحة 

فر�صياته وي�صل اإلى احلل املنا�صب للم�صكلة.

وي�صتخدم العديد من املخت�صني يف التدري�س اال�صتق�صاء واالكت�صاف كاأن لهما نف�س املعنى، ولكن يف االأدب الرتبوي هما ب�صكل عام تواأمان 
اال�صتق�صاء  اأما  املبادئ  اأو  املفاهيم  بع�س  التعلم ال�صتك�صاف  املتعلم عمليات  يبداأ  االكت�صاف يحدث عندما  اأن  اإال  واحدة  لعملة  ووجهان 

فيحتاج املتعلم فيه اإلى ممار�صة العمليات العقلية اإ�صافة اإلى املمار�صة العملية.

ويّعرف اال�صتق�صاء باأنه طريقة تفكري اأو عملية عامة ي�صعى من خاللها املتعلم اإلى املعرفة اأو اال�صتيعاب. واإ�صافة اإلى هذا املفهوم العام 
وا�ستق�سائي  منظم  ن�ساط  اأنه  على  العلمي  اال�ستق�ساء  ويعرف  العلمي,  واال�ستق�ساء  العام  اال�ستق�ساء  بني  البع�س  مييز  لال�ستق�ساء 
الغر�س منه الك�صف عن عالقات بني االأ�صياء واالأحداث وو�صفها. كما يّعرف اال�صتق�صاء العلمي اأي�صا على اأنه القدرة على ا�صتق�صاء منظم 
اأن اكت�صب ال�صخ�س معرفة نقدية و وا�صعة عن مو�صوع حمدد من خالل عمليات التعلم املنهجي  يدمج قدرات التفكري اال�صتقرائي بعد 

واملنظم.

ميكننا تلخي�ص اأهمية عملية اال�صتق�صاء من خالل النقاط التالية:
• نعي�س اليوم يف عامل �صريع التغري والتطور والرتبية ال تعد االأفراد لعامل �صاكن بل ينبغي اأن تعمل على اإعدادهم للتكيف مع التغريات 	

التي تزداد تعقيدًا خالل حياتهم والتي قد ي�صعب مالحظتها يف هذا الع�صر.
• باالأدوات 	 تزويدهم  يجب  لذلك  م�صتقباًل،  وظائفهم  الأداء  تلزمهم  التي  املعلومات  بجميع  املتعلمني  تزويد  الرتبوي  للنظام  ميكن  ال 

واملهارات الالزمة التي متكنهم من اال�صتمرار يف التعلم مدى احلياة.
• اإن التعلم من خالل اال�صتق�صاء وامل�صاركة الفاعلة للمتعلم يوؤدي اإلى حتقيق نتاجات هامة ومتميزة يف الغرفة املدر�صية.	
• الطالب الذين ي�صاركون بفاعلية يف ت�صجيل املالحظات وجمع البيانات وحتليلها وتركيب املعلومات والو�صول اإلى النتائج يطورون يف 	

الواقع مهارات فعالة يف حل امل�صكالت وهذا يف الواقع ميثل التطبيق العملي لعملية اال�صتق�صاء واآليات العمل من خاللها.

و بالرجوع اإلى مفهوم اال�صتق�صاء كطريقة تعليمية تهدف اإلى اإحداث التعلم الذاتي، وتعمل على تطوير قدرات التفكري العلمي لدى املتعلم 
من خالل اإعادة املعرفة وتنظيمها وتوليد االأفكار واال�صتنتاج وتطبيقها على مواقف حقيقية، يت�صح لدينا دون اأدنى �صك اأن ذكر احلقائق 
واملعلومات لي�صت اأكرث املهارات اأهمية يف عاملنا احلا�صر. فاملعلومات متوفرة ب�صهولة يف ظل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ولكن االأهمية 

تكمن يف الذهاب اإلى ما وراء تكدي�س البيانات واملعلومات والتوجه نحو توليد معرفة مفيده قابلة للتطبيق.

لذلك عند طرح و�صيلة مبتكرة لطلبتنا »كاملتحف االفرتا�صي« نكون قد وفرنا لهم بيئة تعلم افرتا�صية تفاعلية غنية تخاطب الذكاءات 
املتعددة للطلبة وتراعي اأمناط تعلمهم. فعند ا�ستعرا�سنا ملتحف بال حدود : اكت�سف الفن االإ�سالمي جند انه غني بالبيانات واملعلومات 
القيمة املدعمة بال�صور وامل�صاهد احلقيقية وهذا بدوره يعمل على تعميق الفهم لدى املتعلم ومراعاته مليولهم واهتماماتهم وطرق تعلمهم. 
اإن ا�ستق�سائنا للمعلومات من خالل امل�سادر االفرتا�سية ينقل الن�ساط ال�سفي من املعلم اإلى املتعلم حيث مينحهم فر�سة ليعي�سوا متعة 
اكت�صاف املجهول باأنف�صهم وبذلك ي�صبح التعلم تعلًما ن�صًطا ملا فيه من العديد من الفوائد واملميزات التي تنعك�س على املتعلم اإيجابا يف 
معارفهم ومهاراتهم و�صلوكياتهم. كما اأنه ينمي ثقة املتعلمني ويزيد تقدير الذات لديهم من خالل احلرية املعطاة لهم يف تناول املو�صوع 

اأو امل�صكلة التي يدر�صونها.
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اأهداف  لبلوغ  التدري�صية  اإعداد املعلم ملهام بحثية مرتبطة باملادة  التعليمية من خالل  العمل على حتقيق هذه االأهداف واملزايا  وميكننا 
التعلم. وحتدد امل�صادر االفرتا�صية لهذه املهام من خالل متحف بال حدود : اكت�صف الفن االإ�صالمي الذي ي�صاعد املعلم على تزويد املتعلم 

مبراجع من امل�صادر االفرتا�صية »املتحف االفرتا�صي« و التي ت�صهل تنفيذ هذه املهمة.

اإن ا�صتخدام امل�صادر االفرتا�صية ال�صتق�صاء املعلومات يوفر تعلم مرًنا قادرا على جتاوز حدود الزمان واملكان يف العملية التعليمية. فيمكن 
للطلبة تنفيذ املهام خارج اأوقات املدر�صة. كما يف املهمة ال�صابقة، ميكن اإر�صال هذه املهمة للطلبة من خالل بوابة التعلم االلكرتوين بحيث 
ميكن للطلبة يف البيت اال�صتعانة بامل�صدر الذي يوفره املعلم للدخول اإلى متحف بال حدود : اكت�صف الفن االإ�صالمي كم�صدر افرتا�صي 

والبحث عن املعلومات املطلوبة.

و ميكننا حتقيق ذلك من خالل ا�صتخدام حمرك البحث اخلا�س مبتحف بال حدود: اكت�صف الفن االإ�صالمي عرب ا�صتك�صاف الدول امل�صاركة 
يف املتحف مثل االأردن التي �صيفتح من خاللها نافذة تت�صمن �صورا لالأماكن التاريخية الهامة كالق�صور ال�صحراوية التي ي�صتطيع من 

خاللها املتعلم ت�صفح الن�س املرفق مع ال�صور مما يعني توفري بيانات عن هذه االأماكن.

وبالتايل ميكننا التو�صل اإلى احلقائق التالية حول امل�صادر )االفرتا�صية( و اإمكانية ا�صتخدامها ال�صتق�صاء املعلومات:
تدعم فكرة التعلم الذاتي للمتعلمني حيث تتميز بقدرتها على مراعاة الفروق الفردية بينهم ومتكينهم من التعلم باالأ�صلوب الذي . 1

يتنا�صب وقدراتهم و�صرعتهم الذاتية يف التعلم من خالل تقدمي املادة بعدة طرق مرئية اأو مقروءة. 
تعر�س امل�صادر االفرتا�صية املعرفة واملعلومات للطلبة بطريقة جتذب انتباههم وتوجههم لكيفية احل�صول على املعلومات بطريقة . 2

منظمة مبا يتنا�صب و متطلبات القرن الواحد و الع�صرين.
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ت�صاعد على تثبيت املعلومة لدى املتعلمني وم�صاعدتهم على االحتفاظ بها من خالل ربطها باالأ�صكال وال�صور التي يزخر بها متحف بال . 3
حدود : اكت�صف الفن االإ�صالمي من التعلم الب�صري و التفاعلي الواقعي امل�صتنتج من خالل البحث و اال�صتق�صاء لي�صاعد على تر�صيخ 
املعلومة واإمكانية االحتفاظ بها يف ذاكرة املتعلم لفرتات طويلة، كما اأن ربط املعلومات بال�صور واالأ�صكال ي�صاعد على تنظيمها يف 

الذاكرة مما يعني �صهولة ا�صرتجاعها وقت احلاجة وهذه من املهارات التي ن�صعى لتنميتها عند املتعلمني .

اإر�شادات لتطوير فاعلية اال�شتق�شاء يف امل�شادر االفرتا�شية:
اأن يختار املعلم ويهيئ الفر�س التعليمية للبحث واالكت�صاف املالئم لطبيعة املو�صوع الدرا�صي املراد درا�صته والتي ميكن اأن ت�صاعد . 1

املتعلم على التفكري املتعدد يف حل امل�صكالت و اكت�صاف احلقائق املتعلقة بامل�صكلة والتي قد ت�صاعدهم على تناول موا�صيع درا�صية 
باختالف  املدر�صني  ي�صاعد  الذي  املحتوى  اختيار  من  ميكن  زمني  وامتداد  جغرايف  تنوع  على  يحتوي  املتحف  اأن  وبخا�صه  اأخرى 

مناهجهم و موادهم. 
اأن يبداأ املعلم بتهيئة فر�س تعليمية للبحث مب�صطة وبعد اأن ياألف املتعلم ذلك االأ�صلوب يتدرج معهم املعلم يف اختيار مو�صوعات اأكرث . 2

عمقًا. وميكننا حتقيق ذلك من خالل تقدمي مهام بحثية ب�صيطة للطلبة من املتحف االفرتا�صي كاحل�صول على �صور تو�صيحية الأواين 
م�صنوعة من الفخار املزجج من الع�صر العبا�صي اأو تكليف املتعلم كتابة تقرير ب�صيط عن موا�صيع حمددة من متحف بال حدود: 
اكت�صف الفن االإ�صالمي كاخلزفيات العبا�صية. اإن هذا النوع من املهام ال يتطلب من املتعلم قدرات تفكري عالية، كونها عمليات جمع 
وتنظيم الأمثلة و�صور ونكون قد دربنا طلبتنا على ا�صتخدام املتحف االفرتا�صي كم�صدر للمعلومات وعملنا على تطوير مهارات البحث 
لديهم. وبعد متكني املتعلم من مهارات البحث وتنمية قدراتهم على متييز وت�صنيف وفهر�صة املوا�صيع ميكننا تقدمي مهام بحثية اأكرث 

عمقا و�صعوبة كاأن نطلب من املتعلم القيام برحلة معرفية يكون متحف بال حدود : اكت�صف الفن االإ�صالمي امل�صدر االأ�صا�صي لها.
ينبغي على املعلم اأن يجهز االأدوات واملواد التعليمية وامل�صادر واملراجع التي قد حتتاجها الدرا�صة البحثية.. 3
الهدف من الدرا�صة البحثية هو تنمية وتدريب املتعلم على تفعيل ما لديه من مهارات لذلك يجب على املعلم تهيئة الفر�س التعليمية . 4

املنا�صبة لتنمية تلك املهارات وا�صتخدامها. وميكن تفعيل ذلك من خالل املتحف االفرتا�صي بتقدمي مهام بحثية متقدمة ومتنوعة 
تنمية  على  تعمل  التي  املهام  ذلك  مثال  املهام  من  النوع  للقيام مبثل هذا  الالزمة  واالحتياجات  املهارات  من  بعد متكينهم  للطلبة 
مهارات التفكري العليا التي تتطلب من املتعلم القيام بعمليات جمع املعلومات ثم ت�صنيفها وتنظيمها وحتليلها واخلروج بنتائج تعربعن 
وجهات نظرهم. ميكن للمعلم اأن يطلب من املتعلم البحث من خالل نافذة اكت�صف الفن االإ�صالمي يف حو�س املتو�صط عن الفنون 
القدمية ودورها يف التاأثري على منط الفن االإ�صالمي. و هذا يعني البحث عن املعلومات وتبويبها وت�صنيفها ومن ثم حتليلها والو�صول 

اإلى ا�صتنتاجات يجب اإثباتها من خالل امل�صدر املتحف االفرتا�صي.
اإعداد خطة متاأملة لالأن�صطة التعليمية املنا�صبة مع و�صع قائمة بتلك االأن�صطة وبيان ت�صل�صلها طبقًا لطبيعة الدرا�صة البحثية واملو�صوع . 5

الدرا�صي.
طبيعة الدرا�صة البحثية ت�صتدعي اأن يكون املعلم مرنًا يف قيادة املتعلمني واإعطائهم احلرية املنا�صبة لالكت�صاف باأنف�صهم وهذا ال يعني . 6

اأن يكون لدى املعلم ت�صور عام عن ما �صوف ي�صل اإليه كل متعلم من اإجناز عند نهاية العمل.
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جانب من حمتويات متحف بال حدود: اكت�صف الفن االإ�صالمي التي يعتمدعليها كم�صدر تعليمي:

الناحية التعليميةاملحتوى االفرتا�صيالرقم
1 . 

يتم  حيث  املتو�صط  البحر  حو�س  يف  االإ�صالمي  الفن  اكت�صاف  تت�صمن  والتي 
ت�صنيفها اإلى معار�س دائمة تت�صمن العناوين التالية:

العثمانيون،  املماليك،  واالأيوبيون،  االأتابكة  االأمويون، العبا�صيون، الفاطميون، 
اأ�صداء  الت�صويري،  الفن  العربي،  اخلط  املاء  املراأة،  احلج،  امل�صلم،  الغرب 
الفرجنة:  الهند�صية،  الزخارف  واإلهة زهوره،  االإ�صالمي  الفن  الفردو�س: جنة 
و التاأثريات  املدّجنني  فن  �صقلية،  يف  النورمنديون  امل�صرق،  يف  ال�صليبيون 

الغربية على االأرا�صي العثمانية.

العناوين  هذه  متثل  التعليمية  الناحية  من 
اإلى  وتتطرق  كافة  االإ�صالمية  الع�صور 
واحلياة  والعمرانية  املعمارية  اخل�صائ�س 
واملباين  والق�صور  العي�س  ومنط  اليومية 
ت�صتعر�س  كما  ع�صر  لكل  احلكم  ومنط 
احل�صارات  وتاأثري  وتنوعها  احلياة  منط 
العربية االإ�صالمية.  االأخرى على احل�صارة 
وتتطرق هذه العناوين اإلى خ�صائ�س الفن 
وتزخر  ومميزاته  وعنا�صره  االإ�صالمي 
حية  �صورة  تنقل  التي  التو�صيحية  بال�صور 
يف  والتاريخية  االأثرية  االأماكن  عن  واقعية 

العامل االإ�صالمي.

املعر�س املجموعة الدائمة . 2 يف  امل�صاركة  الدول  جمموعة  متثل 
التي  الدولة  اختيار  ميكننا  االفرتا�صي، 
نرغب يف ت�صفحها ومن ثم تعر�س ايقونات 
�صرح  مع  التاريخية  املعامل  اأهم  تت�صمن 
وبالتايل تعترب مرجع  مف�صل عن كل معلم 
موثق وم�صور ميكن اال�صتفادة منه يف املهام 

التعليمية كم�صدر تعليمي افرتا�صي.

غني قاعدة البيانات . 3 م�صدر  البيانات  قاعدة  متثل 
عن  البحث  من  املتعلم  متكن  للمعلومات 
من  عليها  احل�صول  يرغبون  التي  البيانات 
البحث  على  ت�صاعد  مفتاحية  كلمات  خالل 
البحث  نطاق  ت�صييق  ميكن  كما  ال�صريع 

وبالتايل توفري الوقت واجلهد.
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على تعلم مع متحف بال حدود . 4 املتعلم  ت�صاعد  تفاعلية  تعليمية  العاب 
اإدخال  يعني  مما  اللعب  خالل  من  التعلم 

عن�صر الت�صويق واملتعة مع التعلم.
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ولد اأحمد جابر, طرق التدري�س العامة. تخطيطها وتطبيقاتها الرتبوية. ط 1. دار الفكر، عمان 2003.
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الفرتات التاريخية
تتناول هذه ال�صفحات اأهم الفرتات التاريخية للفن االإ�صالمي. تهتم دول و متاحف العامل يف ال�صرق و الغرب بتاريخ احل�صارة االإ�صالمية 
و ما بها من علوم و فنون. و يقدم متحف بال حدود. اكت�صف الفن االإ�صالمي هذا الفن على مدي الفرتات التاريخية كاالأموية و العبا�صية و 
الفاطمية و االأيوبية و اململوكية و العثمانية الخ.. و قد بداأت احل�صارة االإ�صالمية مبا ت�صمله من روافد اأدبية و فنية و علمية مع فجر االإ�صالم 
الذي متثل يف نزول االآيات القراآنية االأولى على الر�صول حممد يف مكة بلد الكعبة. و يقدم املتحف االفرتا�صي. اكت�صف الفن االإ�صالمي بع�س 

االآثار املتعلقة بهذا املو�صوع:

ر�صم. مكتبة جامعة اأب�صاال. ال�صويد. اأوائل القرن الثاين ع�صر/ اأوائل الثامن ع�صر. العثمانيون1

و االآيات االأولى طبقا لعلماء التف�صري وعلماء الدين االإ�صالمي وكتب التاريخ العربية االإ�صالمية يف �صورة العلق:

ْكَرُم{3{الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم{4{َعلََّم ااْلإِن�َصاَن َما مَلْ َيْعَلْم{5{« َك الَِّذي َخَلَق{1{َخَلَق ااْلإِن�َصاَن ِمْن َعَلٍق{2{اْقَراأْ َوَربَُّك ااْلأَ »اْقَراأْ ِبا�ْصِم َربِّ

هذه االآيات اخلم�س تقدم اأهداف الدين االإ�صالمي التي تتمثل يف االإميان و العلم وحتدد اأ�ص�س معامله احل�صارية من خالل القراءة و التعلم 
و االإبداع. فالفعل "اقراأ" يف �صيغة االأمر موجه للر�صول ومن خالله اإلى كل فرد يف املجتمع االإ�صالمي ي�صمل الفاعل اأي اأنها اجلملة االأولى 
يف القراآن واأعيد تكرارها يف بداية االآية الثالثة ب�صيغة االأمر اأي�صا. وتكرار الفعل هنا اأو اجلملة الفعلية يدخلنا يف علم البالغة العربية. 
فالتكرار يفيد التوكيد. والقراءة هي مفتاح العلم واملعرفة وهي و�صيلة اكت�صاب الثقافة والعلم. ولي�س من قبيل امل�صادفة تكرار كلمة "ربك " 
مرتني بعد اْقَراأْ . فهل هذا التكرار اأي�صا يعني تعادل بني ما هو ديني وما هو ثقايف وعلمي؟ وهذه االآيات ت�صري اإلى الكتابة من خالل و�صيلتها 
وهي "القلم". وجاءت الكتابة عقب القراءة فهناك ت�صل�صل منطقي و بديع. ويف نهاية هذه االآيات اخلم�س يطالعنا مفهوم العلم من خالل 
ثالثة اأفعال " َعلََّم ، َعلََّم ، َيْعَلْم ". وزمن هذه االأفعال هو املا�صي ثم امل�صارع. يالحظ اأن مفاهيم اخللق واالإبداع والعلم والت�صامن ت�صع 
من خالل االآيات ال�صابقة "خلق، علق، االأكرم". وتكرث االأفعال القراآنية التي ت�صري اإلى التعقل والتفكري و التعليم "يعقلون، يتفكرون، يعلم". 

ونري يف املتحف االفرتا�صي. اكت�صف الفن االإ�صالمي �صفحة من القراآن:

�صفحة من القراآن. العهد العبا�صي2. متحف الفنون الرتكية واالإ�صالمية. ا�صتنبول، تركيا. القرن 453 ميالديه / 109 هجري

1 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;se;Mus01_A;37;ar
2 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;tr;Mus01;2;ar
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3 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;pa;Mon01;4;ar

اأهمية املفاهيم القراآنية ال�صابقة فاأقاموا يف املدينة طبقا للوثيقة التي اعتمدها الر�صول حممد و اليهود دولة  تنبه امل�صلمون االأوائل اإلى 
يتمتع فيها امل�صلمون و غريهم من اليهود بنف�س احلقوق و الواجبات و للجميع احلرية يف ممار�صة عقائدهم. و اأخذ الر�صول حممد براأي 
�صليمان الفار�صي يف حفر خندق حول املدينة للدفاع عنها يف غزوة اخلندق كتطبيق عملي ملبداأ ال�صوري يف االإ�صالم و اأي�صا انفتاح الثقافة 
االإ�صالمية على الثقافات االأخرى. و بعد موت الر�صول حممد مت انتخاب اأبو بكر بطريقة دميوقراطية نابعة من مبداأ االأمر �صورى يف �صورة 
ْمُرُهْم �صورى َبْيَنُهْم ، . « مل يرتدد امل�صلمون يف االنفتاح على االآخر فقد اأ�ص�س عمر بن اخلطاب: بيت املال وزارة املالية على  ال�صورى : »َواأَ
منط النظامني الفار�صي و البيزنطي حيث اهتم الفر�س و الروم بالعلوم و بالفنون و مل يرتدد اخللفاء االأمويون يف املرحلة التالية من النهل 

من هذه الفنون.

االأمويون 
اأ�ص�س الدولة االأموية اخلليفة معاوية بن اأبي �صفيان يف عام 41 هـ/661 م بعد تنازل اخلليفة احل�صن بن علي بن اأبي طالب عن احلكم 

ملعاوية بن اأبي �صفيان يف �صنة 41هـ حيث بقي االأمويون يف ال�صلطة حتي �صنة 132 هـ/750 م بعد اأن اأنهى العبا�صيون حكمهم.
اهتم االأمويون بالفن الذي يعد اأحد اأهم الروافد احل�صارية و انفردت احل�صارة االإ�صالمية منذ القرن االأول الهجري ب�صمة فنية متيزها 
عن غريها و هي ا�صتعمال اخلط العربي. و �صنع اأول دينار عربي اإ�صالمي يف عهد االأمويني من ذهب �صنة 76ه مكتوب عليه باخلط العربي 

تعبريات اإ�صالمية. يقدم املتحف االفرتا�صي. اكت�صف الفن االإ�صالمي بع�س الدنانري:

دينار ذهبي عليه ثالثة �صطور من اخلط الكويف على كال الوجهني حماطة بنطاق اآخر من اخلط العربي على مدار احلافة. تذكر الكتابة 
باخلط الكويف الهند�صي التاريخ وال�صهادة. 77 هجرية. العهد االأموي. املتحف الربيطاين. لندن3. و طبقا للمتحف االفرتا�صي. اكت�صف 
الفن االإ�صالمي فاإن هذا الدينار يكت�صب اأهمية خا�صة بو�صفه قطعة نقدية من االإ�صدارات االأولى التي �صكها اخلليفة االأموي عبد امللك بن 
مروان عندما قام باإ�صالح النظام النقدي �صنة 76 ه/696م. كانت النقود املتداولة قبل ذلك حتمل زخارف ت�صويرية م�صتمدة يف الغالب 
من النماذج البيزنطية و الفار�صية، بينما يف الت�صميم االإ�صالمي اجلديد ا�صُتبدلت ال�صورة بالكتابة التي توؤخذ ب�صفة عامة من القراآن. 

تعرب العملة الوطنية عن هوية الدولة و ا�صتقاللها و عدم تبعيتها اقت�صاديا لدولة اأخرى.

اختار معاوية عا�صمته دم�صق التي �صهدت ازدهار الفن الكال�صيكي مبالحمه املختلفة ال�صا�صانية والبيزنطية و القبطية و التي �صاعدت 
ر الفن االإ�صالمي الذي عا�صر العديد من االأ�صاليب والر�صوم املختلفة امل�صتمدة من مدار�س فنية متباينة �صرقية و غربية يف الفرتة  على تطِوّ
االأموية. و يبقى فن املعمار االأموي �صاهدًا رئي�صيًا على ازدهاره. و هناك اأعداد كبرية من املباين مازالت باقية من هذه الفرتة مثل تلك 
ال�صروح التي اأُقيمت باأمر من االأ�صرة احلاكمة االأموية كقبة ال�صخرة يف القد�س وامل�صجد االأموي يف دم�صق. و قد �ُصّيدا كرمزين للنفوذ 
واالنت�صار و االنفتاح على االآخر ومازال هذان ال�صرحان املعماريان يوحيان بعظمة و فخامة الفن و العمارة يف الفرتة االأموية. يقدم املتحف 

االفرتا�صي بع�س هذه االآثار:

قبة ال�صخرة . القد�س. 72 هجرية/ 691 م
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اجلامعة االأموية دم�صق 87- 96 هجرية / 706- 715 ميالدية 4

96/06-87 مازالت الق�سور اجلميلة املعروفة �سابقًا با�سم ح�سون �سحراوية تعك�س حياة البالط االأموي وطقو�سه. كانت هذه وغريها 
باللوحات  مزينة  واحلمامات  الق�صور  كل من  وكانت  وا�صع.  نطاٍق  وعلى  ب�صخاء  االفرتا�صي مزخرفة  للمتحف  االأموية طبقا  املباين  من 
ية الزاخرة بالر�صوم الت�صويرية على اجلدران وباملو�صوعات املعمارية االأخرى من حيوانات ووحو�س وزهور وقوالب  الف�صيف�صائية واجل�صّ
جمردة خمتلفة منحوتة يف ال�صخر اأو على اجل�س. كما ازدهرت الفنون الثانوية هي االأخرى ، وثمة اأمثلة باقية توحي باأن اأ�صغال املعادن 

قت م�صتويات رفيعة من االإجناز. واخل�صب قد حَقّ

ق�صري عمرة. االأردن. 92 هجرية/ 710 م5
العبا�شيون

تاأ�ص�صت الدولة العبا�صية �صنة 132 ه/ 750 م على يد اأبو العبا�س عبد اهلل ال�سفاح الذي ينتمي الى العبا�س عم النبي حممد. ا�ستمر تطور 
الفن االإ�صالمي مع و�صول العبا�صيني اإلى ال�صلطة بعد اأن كان الفن االأموي ا�صتمرارًا للفن القدمي املتاأخر مع اإ�صافة مالمح فنية اإ�صالمية. 
و يذكر املتحف االفرتا�سي تاريخ تويل العبا�سيني ال�سلطة وتاأ�سي�س عا�سمة اخلالفة يف بغداد عقب �سقوط دولة اخلالفة االأموية يف ال�سرق. 
ات�صعت دولة اخلالفة العبا�صية و ا�صتمر حكمهم بني عامي 132–656 هـ/750–1258 م. و يف نهاية القرن الثالث الهجري فقد العبا�صيون 
م�صر و تون�س و �صهد نهاية الع�صر العبا�صي تدمري بغداد على يد املغول يف �صنة عام 656 هـ/1258م. تولَّى الطولونيون حكَم م�صر و 
االأغالبة حكَم تون�س نيابة عن العبا�صيني.و قد اهتم العبا�صيون باالنفتاح على احل�صارات االأخرى و ت�صهد االآثار التي تركوها يف املجاالت 

املتعددة على تقدم العمارة و الفنون و امل�صاريع الكربى يف الع�صر العبا�صي مثل �صهاريج االأغالبة:

�صهاريج االأغالبة. القريوان، تون�س. 248 هجري/862 ميالدي. الفرتة االأغلبية العبا�صية6

 4 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;11;ar
5 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;jo;Mon01;4;ar
6 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;tn;Mon01;9;ar
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الفنون  اإلى جانب  الطب  و  الفلك  و  الريا�صيات  و  بالعلوم كالفل�صفة  العبا�صي الهتمام اخللفاء  الع�صر  االإ�صالمية يف  ازدهرت احل�صارة 
امل�صتوحاة من اخليال.

زبدية من خزف مطلي ذو بريق معدين مر�صوم عليها حيوان خيايل. الع�صر العبا�صي. القرن 4 ه/ 10م. املتحف الوطني للفن ال�صرقي .روما، ايطاليا 7

اإناء كيميائي م�صنوع من الزجاج الرقيق االأبي�س ال�صفاف وهو خاٍل من الزخارف لي�صمح مبالحظة عمليات التفاعل الكيميائي . القرن 3- 4 ه/ 9 10 م. الع�صر العبا�صي . 
املتحف الوطني بدم�صق .8

مقيا�س النيل. القاهرة، م�صر. 247 هـ / 861 م. الع�صر العبا�صي9
اأمويو االأندل�س

بعد اأن تولى العبا�سيون ال�سلطة ب�سقوط دولة اخلالفة االأموية يف ال�سرق متكن عبد الرحمن بن معاوية بن ه�سام بن عبد امللك من الفرار 
اإلى االأندل�س و اإقامة اإمارة اأموية يف قرطبة �صنة 138هـ/756م. ناف�س اخللفاء االأمويون يف االأندل�س العبا�صيني يف ال�صرق يف كل املجاالت 
و اأ�ص�صوا جي�صا للدفاع عن االأرا�صي التي تقع حتت �صلطتهم . و طبقا للمتحف االفرتا�صي فقد احتفظ الغرب امل�صلم من االأطل�صي وحتى 
�صقلية باحل�صارة االإ�صالمية و انفرد بخ�صو�صيته التي تظهر ب�صكل خا�س يف االبتكارات املعمارية والزخرفة ذات االأ�صول امل�صرقية والتي 
رت يف االأندل�س ويف املغرب و اأ�صبح لها فنًا معماريا مييزها يف بناء الق�صور. و متثل فنون بني ن�صر يف االأندل�س واحلف�صيني يف تون�س  تطوَّ
و املرابطني واملوحدين و املرينيني يف االأندل�س و دول املغرب العربي قمة الفن االإ�صالمي الغربي من حيث وفرة الزخارف التي ن�صاهدها يف 

مدر�صة العطارين يف فا�س و يف امل�صاجد و الكنائ�س و االأبراج املعمارية و يف ق�صر احلمراء يف غرناطة و غريها.

7 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;it;Mus01;21;ar
8 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;sy;Mus01;15;ar
9 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monuments;ISL;eg;Mon01;1;ar
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احلمراء . غرناطة، ا�صبانيا . االأ�صرة احلاكمة الن�صرية، من 636 ه / م1238 حتى حكم حممد اخلام�س )754- 794ه / 1354 1391. 10

م�صجد قرطبة 11. ا�صبانيا . اأمويو االأندل�س. 139 422 / 756 1031؛ 169 377 / 786 988

كني�صة �صيدة ال�صخرة )نو�صا �صينهورا دا رو�صا. بور�صي�س )الغوا(؛ فارو، الربتغال . الفرتة االإ�صالمية، القرن 2 7 الهجري /القرن 8 13 امليالدى12

و باالإ�سافة اإلى فن العمارة جند تراثًا اآخر ترك ب�سمته االأكيدة على الغرب االإ�سالمي حتى يومنا هذا ويتجلَّى يف اأمناط احلياة و يف الفلك 
و الفل�صفة و الريا�صيات و العلوم و الطب .

�سفحة من خمطوط الأحد االأجزاء الثالثني املكونة للمو�سوعة املوؤلفة من طرف اأحد اأكرب اجلراحني الذي عا�س يف قرطبة . من عام 320 اإلى عام 401 هجري/936 1016 
ميالدي. اخلزانة الوطنية. الرباط. املغرب. الفرتة املوحدية.13

10 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;es;Mon01;15;ar
11 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;es;Mon01;1;ar
12 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;pt;Mon01;14;ar
13 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;ma;Mus01_F;16;ar
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الفرتة الر�شتمّية
اأ�ص�س عبد الرحمن بن ر�صتم الدولة الر�صتمية يف اجلزائر �صنة 161 ه/778 م وتعد اأول دولة اإ�صالمية م�صتقلة عن العبا�صيني يف �صمال غرب 
اإفريقيا و ا�صتمرت الدولة حتي 296ه/ 909م و يف �صدراته باجلزائر من 296- 467 ه/ 909-1074 م. تعترب القطعة التالية التي يعر�صها 

املتحف االفرتا�صي مثاال على تقدم الزخارف املعمارية يف تلك الفرتة.

جزء من زخرفة جدارّية . الفرتة الر�صتمية : ر�صتمّيو �صدراتة، 296 -467 هجري / 909-1074 ميالدي . �صدراتة . اجلزائر .املتحف الوطني لالآثار والفنون االإ�صالمّية 14، 
اجلزائر.

الدولة الطولونية
اأ�ص�س اأحمد بن طولون الدولة الطولونية بعد اأن ا�صتقل عن اخلالفة العبا�صية و حكم يف الفرتة 254 270 هـ / 868 884 م و ا�صتمرت هذه 
الدولة خالل الفرتة: 254 292 هـ / 868 905 م. يعترب جامع ابن طولون ثاين اأقدم جامع باٍق يف م�صر واالأثر الوحيد الباقي من مدينة 

القطائع التي �ُصرع بتاأ�صي�صها عام 256 هـ /870 م كعا�صمة للدولة الطولونية يف م�صر.

جامع اأحمد بن طولون. القاهرة، م�صر. 265 ه/ 879 م . الدولة الطولونية، الع�صر العبا�صي 15

الفاطميون
بداأت اخلالفة الفاطمية يف رّقادة باإفريقية )تون�س( حيث جنحت يف االإطاحة بحكم االأغالبة عام 297هـ/909 م. كانت املهدية العا�صمة 
ر امل�سلمون ال�سيعة بقيادة اأبي عبيد اهلل املهدي تاأ�سي�س دولتهم متطلَّعني اإلى ا�ستعادة اخلالفة االإ�سالمية . ي�سري  الفاطمية االأولى حيث قرَّ
�صها  املتحف االفرتا�صي اإلى اأن احلركة ال�صيعية ادعت احلق يف اخلالفة من منطلق انت�صاب قادتها الى الر�صول حممد على الرغم من تعرُّ
ل�صربات قا�صية من جانب االأمويني والعبا�صيني و خا�صة مقتل اخلليفة الرابع علي بن اأبي طالب على يد اخلوارج يف �صنة 40ه. ويف ظلِّ 
حكم اخلليفة املعزِّ لدين اهلل الذي حكم فيما بني عامي 341-363 هـ/953–975 م، �صهدت الدولة ازدهارًا ملحوظًا. كما اأن االأو�صاع 
َرْت اأجواء مالئمة لل�صعي اإلى امتداد اخلالفة ملناطق اأخرى . اأر�صل اخلليفة قائده الع�صكري جوهر ال�صقلي على راأ�س جي�س  االقت�صادية وفَّ
لفتح م�صر التي كانت قد عانت كثريًا حتت حكم الطولونيني قبل و�صول االإخ�صيديني الى حكم م�صر و هزميتهم على اأيدي الفاطميني 
ردة االت�صاع، تطّورت ح�صارة  يف عام 357 هـ/969 م حينما دخل املعّز م�صر و اأ�ص�س عا�صمة جديدة : القاهرة. وباال�صتناد اإلى دولة مطَّ
متاألقة �صاهت نظريتها العبا�صية يف بغداد واالأموية يف اإ�صبانيا. و بلغت حركة بناء املدن و نه�صة العلوم والفنون واالآداب. و من بني املعامل 

الفاطمية اجلامع االأزهر بالقاهرة.

14 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;dz;Mus01;26;ar
15 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monuments;ISL;eg;Mon01;2;ar
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اجلامع االأزهر. القاهرة. 359-361 ه / 970-972م . الع�صر الفاطمي 16.

احلي العربي. �صامبوكا يف �صقلية، ايطالىا. بعد القرن الرابع/العا�صر. الع�صر الفاطمي 17

�صهد الع�صر الفاطمي تطورا يف اإنتاج احللي الذهبية املزخرفة باللوؤلوؤ و الزمرد مثل التحفة الفنية الرائعة التي ت�صحر عقول بنات حواء.

الع�صر الفاطمي. القرن 5-6 ه /11-12 م .املتحف الوطني بدم�صق .�صوريا 18

الدولتان املرابطية و املوحدية باملغرب العربي
الدولة املرابطية

يف القرن احلادي ع�سر امليالدي ظهر بجنوب املغرب االأق�سى جمموعة من الرحل ينتمون لقبيلة �سنهاجة االأمازيغية. ا�ستطاع عبد اهلل 
بن يا�صني، وهو اأحد امل�صلحني الدينيني اأن يوحد هذه القبيلة و ينظمها وفق مبادئ دينية متخذا ا�صم املرابطني حلركته. و هكذا �صعى 
املرابطون  ب�صط  1069م.  �صنة  اأ�ص�صوها  التي  مراك�س  عا�صمتها  و  دولتهم  اإن�صاء  من  ومتكنوا  فاعلة  كقوة  نف�صهم  فر�س  اإلى  املرابطون 
�صلطتهم على جممل �صمال اإفريقيا و االأندل�س ابتداء من �صنة 1086 م. نتج عن قوة الدولة ال�صيا�صية و االإقت�صادية ازدهار الفنون املعمارية 
و العمران و ن�صاأة الفن املغربي- االأندل�صي الذي يربز من خالل عدة مناذج كجامع تلم�صان و القبة املرابطية مبراك�س و املنرب املن�صوب اإلى 

م�صجد الكتبية املوحدي.

16 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;eg;Mon01;3;ar
17 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monuments;ISL;it;Mon01;12;ar
18 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;sy;Mus01;16;ar
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القبة املرابطية مبراك�س

و ظهرت ماآذن يف م�ساجد دول املغرب العربي ذات اأمناط فنية اأخرى.

اجلامع الكبري. تلم�صان، اجلزائر. 590 هجري / 1136 ميالدي . الفرتة املرابطية، 454 541 هجري / 1062 1147 ميالدي 19

الدولة املوحدية
يف بداية القرن 12م ظهرت حركة املوحدين بزعامة املهدي بن تومرت الذي ا�صتقر بقرية تنمل بجبال االأطل�س الكبري جنوب �صرق مراك�س. 
و نظم قبائل م�صمودة من حوله بغر�س االإطاحة بدولة املرابطني التي اعتربها زائغة عن العقيدة ال�صحيحة لالإ�صالم. بحلول �صنة 1147م، 
متكن املوحدون بقيادة عبد املوؤمن بن علي من ال�صيطرة على املغرب االأق�صى كله، ليمتد حكم املوحدين يف اأوج تو�صعهم اإلى جل اأقطار 
�صمال اإفريقيا واالأندل�س. وعلى م�صتوى التطور احل�صاري يجمع املوؤرخون واالآثاريون والدار�صون للفن يف الغرب االإ�صالمي على اأن الفرتة 
املوحدية تعد اأهم فرتة على االإطالق خلفت حتفا معمارية و عمرانية فريدة و متنوعة مثل العمارة الدينية: امل�صاجد املوحدية مبراك�س و 
اإ�سبيلية و الرباط و العمارة الع�سكرية :االأ�سوار و االأبواب الدفاعية ملدينة الرباط و العمارة املدنية : قنوات تزويد املدن باملياه بالرباط و 

مراك�س، حدائق و �صهريج املنارة مبراك�س.

ق�سبة االأوداية بالرباط

19 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;dz;Mon01;1;ar
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ا�ستمر ظهور ماآذن يف م�ساجد دول املغرب العربي ذات اأمناط فنية اأخرى يف فرتات املوحدية و االإدري�سية والزناتية واملرينية وال�سعدية 
والعلوية.

م�صجد القرويني . فا�س. املغرب 20. القرن 3 4 الهجري/ القرن 9 10 امليالدي. الفرتات االإدري�صية والزناتية واملرابطية و املوحدية واملرينية وال�صعدية والعلوية

ال�شليبيون
 تناول م�صطفي احللوجي احلروب ال�صليبية يف عدة درا�صات و تعترب من اأخطر احلروب التي عانت منها البالد العربية واالإ�صالمية و 
االأوروبية يف الفرتة من 1095 1290. يجب التمييز بني الديانة امل�صيحية واحلركة ال�صليبية التي تذرعت بالدين امل�صيحي واتخذت من 
ال�صليب �صعارًا لها الأهداف غري دينية. كانت احلروب ال�صليبية تخفي م�صروعًا ا�صتيطانيًا �صاماًل حتت �صتار ديني ب�صبب م�صكالت واأزمات 
اأوروبا االقت�صادية و احلروب االأهلية يف اأوروبا يف ذلك الوقت. وقد �صميت هذه احلروب باحلروب ال�صليبية نظرًا الأن االأوروبيني كانوا 
اأيدي امل�صلمني �صمانًا ل�صالمة  االأرا�صي املقد�صة امل�صيحية يف فل�صطني من  باأنهم يريدون تخلي�س  و قالوا  يعتربون ال�صليب �صعارًا لهم 
اأثبتت اأن هدفهم كان ال�صيطرة على ال�صام و اجلزيرة العربية وم�صر. مت ا�صتغالل الدين امل�صيحي  احلجاج امل�صيحيني. ولكن االأحداث 
الإ�صعال حما�س اأبناء اأوروبا حينما ا�صتنجد البيزنطيون بالبابا بعد اأن هزمهم ال�صالجقة عام 1071. عقد البابا اأوربان الثاين موؤمترا يف 
مدينة كلريمون يف فرن�صا عام 1095 و خطب قائال : لقد اآن الوقت الذي حتولون �صد االإ�صالم تلك االأ�صلحة التي اتخذمتوها حتي االآن �صد 
بع�صكم ... و لي�صت هي الكت�صاب مدينة واحدة فقط بل هي اأقاليم اآ�صيا بجملتها مع غناها و خزائنها التي ال حت�صي و خل�صوا االأرا�صي 
املقد�صة من اأيادي املحتلني، و اأنتم اأملكوها لذواتكم ، فهذه االأر�س تفي�س لبنا و ع�صال.. فاإذا اأنتم انت�صرمت على اأعدائكم فامللك ال�صرقي 
يكون لكم ... و اأما اإذا قتلتم فلكم املجد الأنكم متوتون يف املكان الذي مات فيه ي�صوع امل�صيح. ثم اأخرج عالمة ال�صليب و قال احملوه على 

عواتقكم. 

ي�صاف اإلى ذلك خوف االأوروبيني من امتداد االإ�صالم اإلى اأوروبا و �صعف الدولة االإ�صالمية و تفكك وحدة العامل االإ�صالمي التي �صجعت 
االأوروبيني على هذه احلمالت. ا�صتغلت احلروب ال�صليبية الدين الإثارة �صعوب اأوروبا يف امل�صاركة يف هذه احلروب التي يترباأ منها الدين 
امل�صيحي والدين االإ�صالمي اأي�صًا. يبدو اأن اإثارة البابا ل�صعوب اأوروبا كان �صببه املبا�صر تاأمني طريق احلج للم�صيحيني ولكن �صرعان ما 
طغت العوامل ال�صيا�صية واالقت�صادية على احلمالت ال�صليبية. و يقدر عدد غزوات احلروب ال�صليبية بحوايل مائة غزوة وا�صرتك فيها 

االآالف من اأبناء الدول االأوروبية و نتج عن هذه احلروب خ�صائر ب�صرية فادحة بني قتيل و جريح على مدى قرنني. 

ارتكبت مذابح با�صم الدين والدين من الوح�صية ومن القتل برئ. كيف تكون حروبا �صليبية و م�صيحيو الغرب يقتلون م�صيحيى ال�صرق ؟ و اإذا 
كان الغرب ي�صمي هذه احلروب بال�صليبية نظرا التخاذ مقاتلي الغرب �صعار ال�صليب فاإن اأهل ال�صرق كانوا يطلقون عليها حروب الفرجنة 
اإمنا تكون  و  الديانتني االإ�صالم و امل�صيحية  اأنه ال توجد حرب بني  ال�صرق  اأي حروب االأوروبيني و ذلك العتقاد امل�صلمني و امل�صيحيني يف 
احلروب بني �صعوب مل�صالح اقت�صادية اأو �صيا�صية. متي ي�صحح املوؤرخون ا�صم هذه احلروب االأوروبية و العربية ؟ األي�صت حروبا اأوروبية 
–عربية يف القرون الو�صطي ؟ وقد يت�صاءل االإن�صان كيف حتدث هذه الت�صرفات الرببرية با�صم امل�صيحية التي تدعو للت�صامح واحلب ؟ 
لقد مت ا�صتغالل الدين الأ�صباب اقت�صادية و �صيا�صية . لقد فوجي امل�صلمون بهجوم م�صيحي الغرب عليهم فقاوموا ودافعو عن اأنف�صهم وعن 
بالدهم و جنح العرب وامل�صلمون يف �صد الهجمة االأولى ثم حققوا انت�صارات اأخرى وا�صتعادوا بع�س االإمارات بقيادة ال�صالجقة مثل الرها 
�صنة 1144 ومتكنوا من الت�صدي للحملة الثانية �صنة 1147 . وبداأ االأيوبيون يف التو�صع وعقدوا هدنة مع االأوروبيني الذين مل يحرتموا الهدنة 
اأن حث  القد�س بعد  الدين من دخول  امل�صلمني. وحينما متكن �صالح  اإلى  القد�س  امل�صلمون وعادت  فكانت معركة حطني 1187 وانت�صر 
امل�صلمني على اجلهاد مل يعامل االأوروبيني بوح�صية مثلما فعلوا اأثناء احتاللهم القد�س من قتل جميع امل�صلمني و اليهود و م�صيحي ال�صرق يف 
املدينة ولكنه كان روؤوفا بهم فاأطلق �صالح الدين �صراح ملك بيت املقد�س واأعطى االأمان لل�صليبيني على اأن يغادروا القد�س خالل 40 يوما 

واأظهر الت�صامح والعفو. 

20 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;ma;Mon01;1;ar
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و هنا ينبغي التاأكيد علي اأن معنى اجلهاد يف االإ�صالم هو جهاد النف�س ليكون امل�صلم مواطنا مفيدا لبلده و هذا ما يعرف يف االإ�صالم باجلهاد 
االأكرب و اأما اجلهاد االأ�صغر فهو قتال املعتدي يف حالة الدفاع فقط و التعريف الثالث هو : قول كلمة حق اأمام �صلطان جائر. يجب التنويه 
اإيل اأهمية التقدمي ال�صحيح للجهاد يف كتب التاريخ املدر�صية االأوروبية و االأمريكية و االإفريقية و االأ�صيوية يف املرحلتني االإعدادية و الثانوية 
حيث ت�صري بع�س هذه الكتب اإلى اأن اجلهاد هو احلرب املقد�صة لن�صر االإ�صالم بالقوة. و يقدم موؤلفو بع�س هذه الكتب اآيات قراآنية دون 
ُموَن  ِ َواَل ِباْلَيْوِم ااْلآِخِر َواَل ُيَحرِّ ِذيَن اَل ُيوؤِْمُنوَن ِباهللَّ �صرح اأو ذكر لل�صياق التاريخي اأو احلربي اأو الأ�صباب النزول. و ذلك مثل االآية : »َقاِتُلوا الَّ
ْزَيَة21«. و �صياق نزول هذه االآية و اأمثالها متعلق بالرد  ِذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اجْلِ قِّ ِمَن الَّ ُ َوَر�ُسوُلُه َواَل َيِديُنوَن ِديَن احْلَ َم اهللَّ َما َحرَّ
على االعتداءات على امل�صلمني و حث امل�صلمني على الدفاع عن اأنف�صهم. و االآية رقم 190 من �صورة البقرة تاأمر امل�صلمني بقتال من يعتدي 

عليهم و تنهاهم عن االعتداء على االآخرين. 

عاود االأوروبيون حمالتهم على دمياط يف م�سر �سنة 1218 ثم طلبوا ال�صلح مع امللك الكامل الذي اأغرق االأوروبيني يف دلتا م�صر. ومت اأ�صر 
لوي�س التا�صع ملك فرن�صا يف املن�صورة يف م�صر يف �صنة 1249 واأخري متكن امل�صلمون من فتح عكا وباقي بالد ال�صاحل ال�صوري �صنة 1291.

نتائج احلروب ال�صليبية. اأدت هذه احلروب اإلى الدمار و اخلراب و قتل االأبرياء و احتالل مناطق عربية و اإقامة ممالك موؤقتة و نهب 
الرثوات العربية و توقف منو احل�صارة العربية- االإ�صالمية و ف�صلت احلروب ال�صليبية يف حتقيق اأهدافها . �صاعدت هذه احلروب على 
انتقال مظاهر احل�صارة العربية اإلى اأوروبا ومتكن االأوروبيون من نقل املوؤلفات العربية يف الطب والهند�صة و�صاهمت احلروب ال�صليبية يف 
ازدياد ن�ساط حركة املالحة وفتحت اأبواب التجارة بني ال�سرق والغرب ونقل ال�سليبيون اإلى اأوروبا عدة اأنواع من نباتات ال�سرق و�سناعاته 
وانهار االإقطاع واأعجب االأوروبيون بالطعام ال�صرقي واأ�صاليب النظافة وكثري من العادات والتقاليد العربية . كما اأدت هذه احلروب اإلى 
احتاد امل�صلمني ملحاربة االأوروبيني . وال تزال االآثار التاريخية ال�صلبية للحروب ال�صليبية حتكم توجهات بع�س رجال ال�صيا�صة واملفكرين 
يف العامل االأوروبي- االأمريكي يف تعاملهم مع العرب امل�صلمني حتى اليوم. فعلى �صبيل املثال مازالت هناك حمالت اإعالمية يف الغرب �صد 
امل�صلمني م�صتندة اإلى ت�صرفات بع�س املتطرفني املنت�صبني اإلى االإ�صالم و االإ�صالم برئ من ت�صرفاتهم و من االإرهاب . و قد حتدث الرئي�س 
االأمريكي جورج بو�س عقب الهجوم االإرهابي على نيويورك يف 2001 عن �صن حروب �صليبية . ي�صاف اإلى ذلك تقدمي هذه احلروب يف 
بع�س كتب التاريخ املدر�صية االأوروبية بطريقة م�صوهة لالإ�صالم و للم�صلمني. يجب فهم مبادئ االأديان ال�صماوية التي تدعو للتعاون و املحبة 

و ال�صالم كما ينبغي التعاون بني ال�صرق و الغرب لتحقيق املنافع امل�صرتكة و التعاي�س معا يف �صالم.22

املتحف  يقدم  و  االإ�صالمية  باحل�صارة  تاأثرهم  اإلى  ال�صليبية  احلروب  فرتة  طوال  االإ�صالمي  العربي  ال�صرق  يف  االأوروبيني  تواجد  اأدي 
االفرتا�صي بع�س االآثار املعمارية و بع�س القطع التي يعود تاريخها الى تلك الفرتة مثل:

مقام النبي �صمويل. القد�س 23. الفرتة االفرجنية. 551ه/ 1157م

�صورة التوبة اآية 92 21
  م�صطفي احللوجي . �صورة امل�صيحية و الثقافة االأوروبية يف كتب التاريخ املدر�صية العربية. درا�صة مقدمة يف فيديو كونفرن�س: �صورة االآخر و ثقافته يف كتب التاريخ املدر�صية. وزارة التعليم22
العالى بالقاهرة املكتب الثقايف امل�صري برلني. 8 مار�س2102
23 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monuments;ISL;pa;Mon01;19;ar
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مت تو�صيعه يف الع�صر اململوكي وترميمه يف الع�صر العثماين

ر�صالة فرنكَيّة . ر�صالة �صليبية .املتحف االإ�صالمي. القد�س. الفرتة ال�صليبية. 575 579 ه/ 1180-1184 م 24

�صيف. حوالى القرن ال�صاد�س ه / الثاين ع�صر م . العهد ال�صليبي . جمموعة برييل، متاحف ا�صكتلندا غال�صكو، اململكة املتحدة 25

درابزين رخامي �صليبي. القرن 6ه / 12م . الفرتة ال�صليبية . املتحف االإ�صالمي. القد�س26 

االأيوبيون
ن االأتابكة وهم املدربون الع�صكريون لالأمراء املعينون من قبل ال�صالجقة من تاأمني ال�صلطة قبل االنفراد  ي�صري املتحف االفرتا�صي اإيل متكَّ
بها . فقد جنح اأحد االأتابكة و يدعى نور الدين حممود بن زنكي )تويف عام 569 هـ/1174 م( يف اقتالع ال�صليبيني من الرهاة يف عام 
541 هـ/1146 م و يف توحيد �صورية عام 549 هـ/1154م. كان امللك النا�صر �صالح الدين يو�صف بن اأيوب )املعروف ب�صالح الدين والذي 
دام حكمه ما بني عامي 546-589 هـ/1169-1193 م( الذي �ُصميت الدولة با�صمه اأحد نواب نور الدين. هزم �صالح الدين الفاطميني يف 
عام 566 هـ/1171 م و حرر القد�س من اأيدي ال�صليبيني يف عام 583 هـ/1187 م. حاول االأيوبيون تثقيف رعاياهم عرب تاأ�صي�س �صل�صلة 
من الكتاتيب )املدار�س( الدينية ال�صنية، واأعادوا بناء م�صجد بني اأمية الكبري، كما اأعادوا حت�صني قالع واأ�صوار مدينتي دم�صق وحلب و 

بنوا قلعة القاهرة.

24 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;pa;Mus01;14;ar
25 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;uk;Mus04;6;ar
26 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;pa;Mus01;11;ar
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قلعة �صالح الدين االأيوبي. القاهرة 27. الع�صر االأيوبي. 579 ه / 1184م

ازدهرت التنمية يف الع�صر االأيوبي حيث مت بناء املدار�س واملوؤ�ص�صات التعليمية التي ج�صدت �صيغًا معمارية وخمزونات زخرفية جديدة.

مدر�صة ال�صاحبة. حي ال�صاحلية، دم�صق، �صوريا28. الع�صر االأيوبي. 630/1233

واخلانقاهات  )القبور(  ب  والرتُّ واالأ�صرحة  امل�صاجد  مثل  الدينية  واملن�صاآت  املياه  توزيع  و�صبكات  واخلانات  امات  احلمَّ ازدهرت  كما 
)اال�صرتاحات( و والبيمار�صتانات )امل�صت�صفيات(.

البيمار�صتان القيمري. ال�صاحلية، دم�صق، �صوريا29 . الع�صر االأيوبي.القرن 13 م

ال�شالجقة
اأحفاد �صلجوق طغرل بك الذي دخل العراق �صنة 1055 م بعد الق�صاء على دولة البويهيني يف العراق طبقا لبع�س املراجع و ا�صتمرت اململكة 
ال�صلجوقية يف العراق واإيران حتي �صنة 1194م. واأخرى يف ال�صرق حتي 1118-1157 م. جنح ال�صالجقة وهم مقاتلون اأتراك من اآ�صيا 

الو�صطي يف حكم املنطقة 30 و �صجعوا الفن وهند�صة العمارة االإ�صالميني.

27 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;eg;Mon01;8;ar
28 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monuments;ISL;sy;Mon01;8;ar
29 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monuments;ISL;sy;Mon01;9;ar
30 http://www.elazhar.com/mafaheemux/13/10.asp
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�صحن من خزف مزجج.املتحف الوطني للفن ال�صرقي. روما، اإيطاليا. الع�صر ال�صلجوقي. القرن ال�صاد�س/الثاين ع�صر و ال�صابع/الثالث ع�صر. و مكان �صنع القطعة اأو العثور 
عليها اإيران31.

�شالجقة االأنا�شول
ت�صهد قلعة ديار بكر يف تركيا على اهتمام �صالجقة االأنا�صول بالقالع القدمية التي تعود اإلى الع�صور الرومانية و العبا�صية.

قلعة ديار بكر. ديار بكر، تركيا.

بداأ البناء يف عهد االإمرباطور الروماين ق�صطنطني عام 349؛ اأما امللحقات واالإ�صالحات فتمت يف العهود البيزنطية والعبا�صية و املروانية 
و االأرتقية و ال�صلجوقية.32

 املماليك
الفن  اكت�صف  االفرتا�صي.  املتحف  ي�صري  و  الكربى  االإ�صالم  قوى  اإحدى  قرون  ثالثة  من  يقرب  ما  امتداد  على  اململوكية  ال�صلطنة  كانت 
االإ�صالمي اإلى اأن كلمة مملوك املعروفة تعني يف التاريخ العربي عبدًا ع�صكريًا اأجنبيًا يجري امتالكه بو�صفه مقاتاًل نخبويًا م�صوؤواًل اأمام 
 648 عام  ويف  احلرب.  فنون  يف  ليتفوقوا  بوا  وُدرِّ االإ�صالم  اعتنقوا  و  القوقاز  من  و�صراك�صة  اأتراكًا  املماليك  معظم  كان  فقط.  ال�صلطان 
هـ/1250م، اأدى فراغ ال�صلطة لدى اأ�صيادهم العرب اإلى متكني املماليك من تاأ�صي�س حكمهم اخلا�س بعد مقتل توران �صاه اآخر احلكام 
االأيوبيني على اأيديهم يف م�صر و تولى �صجرة الدر حكم م�صر ملدة ق�صرية حوالى ثالثة اأ�صهر ثم زواجها من وزيرها عز الدين اأيبك ليبداأ 
معهما الع�صر اململوكي. ومنذ ذلك التاريخ �صرع هوؤالء يف بناء دولة امتدت من م�صر وفل�صطني و�صورية اإلى مدن احلجاز التي ب�صطوا عليها 
�صلطانهم حتى عام 922 هـ/1517 م. �صهدت ال�صنوات االأولى من حكمهم تهديدات من االأعداء االأجانب غري اأن املماليك جنحوا يف طرد 
املغول بعد هزميتهم احلا�صمة يف موقعة عني جالوت بفل�صطني يف �صنة 658 هـ/1260 م، و طرد ال�صليبيني يف �صنة 690 هـ/1291 م. وعلى 
ال�صعيد الدويل اأقامت ال�صلطنة اململوكية روابط قوية مع قوى اإ�صالمية اأخرى مبا فيها تلك املوجودة يف ال�صرق االأق�صى وبيزنطة وفرن�صا 

وق�صتالة و�صقلية وجنوة والبندقية.

31 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;it;Mus01;29;ar
32 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monuments;ISL;tr;Mon01;2;ar
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كانت القاهرة مركزًا للتجارة العاملية، وكانت �صلع واأعمال فنية غريبة من ال�صرق والغرب ت�صرتى وتباع يف اأ�صواقها املتخ�ص�صة و التي داأبت 
حيويتها على حفز اأفواج من احلرفيني املحليني. كما �صهد الفن االأيوبي املعا�صر للفن القوطي املبكر يف الغرب وفن �صاللة �صونغ يف ال�صني، 

مزيدًا من التطوير واالإتقان على اأيدي املماليك33.

زجاجة العب البولو.
العهد اململوكي. �شورية اأو م�شر34

اهتم املماليك اأي�صا بالعمارة و بناء القالع احلربية و تعترب قلعة قايتباي باالإ�صكندرية يف م�صر من اأهم احل�صون الدفاعية على �صاحل 
البحر االأبي�س املتو�صط.

قلعة قايتباي. االإ�صكندرية. م�صر35. الع�صر اململوكي. 884 هـ / 1479م

الدولة املرينية
الق�صاء عليها نهائيا �صنة 1269م. حكم  التي مت  للدولة املوحدية  الرابع ع�صر امليالدي، �صكل املرينيون تهديدا حقيقيا  القرن  مع بداية 
لب�صط  الفا�صلة  حماوالتهم  فبعد  املوحدون.  خلفه  الذي  الكبري  االإرث  على  احلفاظ  خاللها  ي�صتطيعوا  مل  قرنيني  ملدة  املغرب  مرين  بنو 
نفوذهم على االأندل�س و املغرب االأو�صط من خالل تنظيم العديد من احلمالت الع�صكرية انكب اهتمامهم على اإحكام ال�صيطرة على املغرب 
اإغناء الر�صيد الرتاثي االإ�صالمي تكمن باالأ�صا�س يف تطوير الفنون الزخرفية املغربية خا�صة من خالل  االأق�صى. م�صاهمة املرينيني يف 
تطوير الفنون الزخرفية كالزلبج امللون و اجل�س و اخل�صب املنقو�صني التي تزين واجهات املدار�س و املار�صتانات التي اأمر �صالطني بني 
مرين باإن�صاءها يف عدد من املدن املغربية كاملدر�صة البوعنانية و مدر�صة ال�صهريج بفا�س و مدر�صة مكنا�س و مدر�صة اأبو عنان و زاوية 

الن�ساك ب�سال و املقربة امللكية مبوقع �سالة االأثري بالرباط.

املقربة املرينية مبوقع �سالة, الرباط

34 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;de;Mus01;33;ar
35 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monuments;ISL;eg;Mon01;10;ar



الدليل التعليمي لمتحف بال حدود

اكتشف الفن االسالمي

35

العثمانيون
اأ�ص�س العثمانيون اإمارة �صغرية يف �صمال غرب االأنا�صول ثم اأ�صبحوا بعد قرن من الزمان اإحدى اأكرب االإمرباطوريات االإ�صالمية يف التاريخ 
وا�صتمروا على مدي قروٍن قوة عاملية ومركز العامل االإ�صالمي ومناف�صني للغرب. ي�صري املتحف االفرتا�صي. اكت�صف الفن االإ�صالمي اإلى 
من  كواحدًة  العثمانية  احلاكمة  االأ�صرة  بداأت  العثمانية.  لالإمرباطورية  1258-1324م  الفرتة  خالل  عا�س  الذي  عثمان  االأمري  تاأ�صي�س 
القوة  تدريجيا  لي�صبحوا  الهزمية بجريانهم،  العثمانيون  واأحلق  امليالدي  الهجري/الثالث ع�صر  ال�صابع  القرن  االأنا�صولية يف  االإمارات، 
ا�صتمرت  و  الق�صطنطينية )اإ�صطنبول(، يف عام 857 هـ/1453 م لي�صبحوا قوة دولية.  االأقوى يف املنطقة. و جنحوا يف فتح  االإ�صالمية 
الفتوحات خالل القرنني التا�صع والعا�صر الهجريني/اخلام�س ع�صر وال�صاد�س ع�صر امليالديني و متكنوا من اإقامة اإمرباطورية �صاملة جلزٍء 
لة يف ال�صلطان  كبرٍي من حو�س البحر االأبي�س املتو�صط، وجنوب �صرق اأوروبا و�صبه اجلزيرة العربية واالأنا�صول. كانت املرجعية العليا متمثِّ
االأرا�صي  طول  على  ال�صلطانية  االإرادة  مراعاة  توؤمن  املحليني  احلكام  من  وا�صعة  �صبكة  وكانت  االإ�صالمية.  بال�صريعة  مقيدًا  بقائه  رغم 

العثمانية وعر�صها.

كان تاأثري هذا النظام املركزي يف الفن العثماين كبريًا و بقي العثمانيون �صواء يف زخرفة ق�صر اأو م�صجد اأو تزيني بيوتهم اخلا�صة اأو ابتكار 
اأفرزتها القمة. وقد ت�صكلت هذه املعايري بالتقوى االإ�صالمية العميقة لدى  اأوروبية ملتزمني مبعايري جمالية  اإلى �صوق  منتجات للت�صدير 
العثمانيني كما يتجلَّى ذلك يف تاأكيد العنا�صر الزخرفية النباتية التي ت�صابه اأزهار اجلنة 36. انتهت ال�صلطة العثمانية غداة احلرب العاملية 

االأولى غري اأن فنها مازال ي�صحرنا اإلى اليوم و الزهرية التالية ما هي اإال مثال.

زهرية. حوالى 1575م. تركيا. الع�صر العثماين. متحف فيكتوريا واألربت. لندن. اململكة املتحدة37

ال�شفويون
ينتمي ال�صفويون اإلى ال�صيخ �صفي الدين االأردبيلي الذي اأقام يف اأذربيجان يف القرنني الثالث ع�صر و الرابع ع�صر امليالديني. و يف نهاية 
ال�صيعي  املذهب  الى  بالدعوة  اإ�صماعيل  يدعي  الذي  اأحفاده  اأحد  قام  فقد  املعلومات  �صبكة  مواقع  بع�س  ت�صري  كما  القرن اخلام�س ع�صر 
يف بالد فار�س واأعلن قيام الدولة ال�صفوية يف تربيز يف بالد فار�س 1501م. و بعد مرحلة من احلروب مع العثمانيني ا�صتقر الو�صع يف 
عهد عبا�س االأول )1587-1629م(الذي ا�صتولى على اأذربيجان ثم على العراق يف �صنة 1624/23م.38 خالل حكمه ازدهرت التجارة يف 

اأ�صفهان و قام باإ�صالحات �صاملة يف اجلي�س و توفري االأ�صلحة الالزمة له.

�صيف. املتحف االإ�صالمي. القد�س.785ه/1383 م. االأ�صرة ال�صفوية .املالك االأ�صلي: ال�صاه عبا�س االأّول حكم يف الفرتة 996 1038 / 1588- 1629 39

36 http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/the_ottomans/introduction.php
37 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;uk;Mus02;27;ar
38 http://www.hukam.net/family.php?fam=74#2
39 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;pa;Mus01;19;ar
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ال�شعديون و العلويون
خالل حكم الدول الالحقة التي ي�صطلح على ت�صميتها بدول ال�صرفاء اأي الذين ينحدرون من الن�صب النبوي ال�صريف كال�صعديني )القرن 
ال�ساد�س ع�سر و بداية القرن ال�سابع ع�سر( و العلويني )القرن ال�سابع ع�سر اإلى اليوم(, مت تداول االأمناط و التقنيات املوروثة عن الدول 

ال�صابقة واإدخال بع�س التعديالت و التجديدات الطفيفة التي مل تنل من جوهر الفن املغربي االأندل�صي.
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ا�شتق�شاء التاريخ من اللقى االأثرية
يرتبط التاريخ باحل�صارة التي قام بها االإن�صان فهو ال�صجل الذي دّون تلك امل�صرية وال�صّيما منذ اأن عرف االإن�صان الكتابة يف االألف الثالث 
قبل امليالد فالتاريخ كما يراه ابن خلدون يتطلع اإليه جميع النا�س عوامهم وملوكهم. ولهذا التاريخ تف�صري ظاهر ي�صرتك يف فهمه اجلميع 
وتف�صري باطن يعرب عنه يف مقدمته بقوله: "ويف باطنه نظر وحتقيق و تعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع واأ�صبابها عميق، 
فهو لذلك اأ�صيل يف احلكمةعريق" فالتاريخ هو تف�صري مل�صرية االإن�صان وح�صارته والتطور الذي طراأ عليه والذي عرب عنه ابن خلدون بقوله 
"الأن االأخبار اإذا اعتمد فيها على جمرد النقل ومل حتكم اأ�صول العادة و قواعد ال�صيا�صة و طبيعة العمران و االأحوال يف االجتماع االإن�صاين 
فرمبا مل يوؤمن فيها من العثور" . فالتاريخ هو درا�صة اأحداث املجتمع االإن�صاين حيث يتناول االإن�صان و املجتمع الذي يعي�س فيه يف كل ع�صر 

ومكان للك�صف عن اجلوانب املتعددة يف ح�صارته اقت�صاديا واجتماعيا و�صيا�صيا وروحيا.

وتقوم كتابة هذا التاريخ على االأ�صول التي تعد من اأهم الركائز التي متد الباحثني باملادة العلمية التي يدور يف فلكها املوؤرخون و الباحثون. 
ويرتبط التاريخ باالآثار ارتباطا وثيقا، و ي�صري اأ�صد ر�صتم يف كتابه م�صطلح التاريخ اإلى قاعدة عامة تقول اإذا �صاعت االأ�صول �صاع التاريخ 
معها. و اللقى االأثرية تعد من اأهم االأ�صول التي يقوم عليها علم االآثار الذي هو م�صدر مهم من م�صادر املعلومات لعلم التاريخ و التي تلقى 

ال�صوء على اجلوانب املتعددة حل�صارة االإن�صان الروحية و املادية.

تعرب االآثار اأو علم االآثار Archaeology عن كل ما �صنعه االإن�صان، وت�صمل جميع املنتجات املادية كاملباين العامة واخلا�صة واالآثار املنقولة 
وهي كل امل�صنوعات الدقيقة التي اأنتجها االإن�صان لالإ�صتفادة منها يف حياته اليومية مثل اخلزف و الفخار و العمالت و اأدوات احلرب و 
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اأدوات الزينة يف اإطارها االإيكولوجي بهدف حتقيق اأهم اأهداف علم االآثار و هو كتابة تاريخ الثقافة االإن�صانية التي من خاللها ن�صتق�صي 
عن حقيقة ذلك الع�صر و الظروف التي طراأت عليه من كافة اجلوانب االقت�صادية و ال�صيا�صية و االجتماعية و احل�صارية فهذه االآثار هي 
�صجل دائم للتطور و التغري الثقايف لل�صعوب. فاالآثار اإذا علم يدر�س املنتج احل�صاري اأو الثقايف املا�صي و هذا املنتج هو كل ما قادت اإليه 

عملية تكيف االإن�صان مع البيئة على مدار الفرتة الزمنية التي عا�صها االإن�صان على االأر�س.

 - كاالأنرثبولوجيا  االآثار  وعنوانه  عام1962م  ن�صره  الذي  مقاله  يف  االآثار  علم  يف  احلديث  التيار  رواد  اأحد  هو  و  بنفورد  لوي�س  يرى 
Archaeology as Anthropology يرى باأن اللقى االأثريه ال يجب النظر اإليها من خالل اجلانب املادي للنظام الثقايف فقط وما 

توؤديه من دور و اإمنا اأي�صًا يجب اأن ينظر للجوانب االجتماعية والروحية والنف�صية فكل اأداة حتمل جزًءا من كل هذه اجلوانب وبالتايل فاإن 
اإليها يف اإطارها الثقايف املتداخل هو االأ�صا�س. ويرى بنفورد اأنه للك�صف عن اجلوانب االأخرى لالأدوات يجب اأن نعتمد االأ�صلوب  النظرة 

العلمي ال�صحيح من خالل النظرية املنا�صبة واملنهج ال�صليم.

تنق�صم االآثار بدورها اإلى اآثار منقولة وت�صمى ال�صجل االأثري و هو كل اأثر ن�صتطيع اأن ننقله دون اأن يتعر�س لل�صرر اأو التلف كالقطع النقدية 
اأو الفخار اأو االأختام و االألواح الطينية و غريها و هناك اآثار ثابتة وهي التي الن�صتطيع نقلها كاملباين واملقابر.

ومن خالل املواد املعرو�صة يف موقع متحف بالحدود نتعرف على التدوين التاريخي و املعلومات التي ميكن ا�صتخراجها من اللقى االأثرية. 
ومن هذه املواد امل�صكوكات التي ورد ذكرها يف القراآن الكرمي يف �صورة يو�صف " و�صروه بثمن بخ�س دراهم معدودة" و يف �صورة اآل عمران 
"ومنهم من اإن تاأمنه بدينار ال يوؤده اإليك اإال ما دمت عليه قائما". واإذا انتقلنا اإلى الع�صر االأموي �صنجد النقد االإ�صالمي الذي �صرب 
وعَرب الأول مرة يف تاريخ احل�صارة االإ�صالمية عام 77هـ 696م يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان الذي تولى اخلالفة يف الفرتة )65-

86هـ/ 685-705م( خري معني لفهم ماتقدمه املادة االأثرية من معلومات قيمة لفهم اجلوانب املتعددة للح�صارة االإ�صالمية وا�صتق�صاء 
املعلومات. فهي اأثر ترك منذ ذلك الزمن و و�صل اإلينا عن طريق احلفريات و ميكن م�صاهدة املعلومات الواردة عليها وقيا�س وزنه وربطه 
بالعملية االقت�صادية لذلك الزمن. كما ميكن درا�صة اخلط على هذه العملة و طرق الكتابة و العبارات الواردة عليها و كلها قرائن مادية 

تفيد يف فهم التاريخ االإ�صالمي.

ظهر العملة وجه العملة

تعد هذه اأول عملة اإ�صالمية اأ�صدرت يف عهد اخلليفة االأموي عام 77هـ/ 696م، حيث تلقي �صوءا مهما على اجلوانب املتعددة لذلك الع�صر 
فالكتابات املوجودة عليها:

الوجه املركز: ال اإله اإال اهلل وحده ال�سريك له.
الوجه املحيط: حممد ر�سول اهلل ار�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله.

الظهر املركز: اهلل احد اهلل ال�سمد مل يلد ومل يولد
الظهر املحيط: ب�سم اهلل �سرب هذا الدينار �سنة �سبع و�سبعني.

هذا الدينار وثيقة مهمة توؤكد ا�صتقالل النقد االإ�صالمي يف الع�صر االأموي عن النقد البيزنطي. كما توؤكد املدى الذي و�صلت اإليه الدولة 
االأموية من قوة اقت�صادية يف الفرتة التي تواجد بها اخلليفة عبد امللك بن مروان يف احلكم و عدم تواجد اإ�صارة ملكان ال�صرب ا�صارة اإلى 
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اأّن مكان �صك هذا الدينار هو العا�صمة االأموية دم�صق. وكتابة هذه العملة باخلط العربي الكويف و هو اخلط الر�صمي للدولة هو اإعالن 
اال�صتقالل االقت�صادي عن الدينار البيزنطي الذي اعتمد عليه العرب وامل�صلمون منذ ع�صر ما قبل االإ�صالم حتى حكم اخلليفة عبدامللك 
بن مروان. و هذا يدل على القوة ال�صيا�صية و االقت�صادية ملركز اخلالفة يف دم�صق حيث انت�صرت هذه العملة يف اأرجاء الدولة خلفا للدينار 

البيزنطي و خلفا للدرهم الفار�صي الذي كان متداوال لفرتة زمنية طويلة.

و العملة وثيقة نتعرف من خاللها على احلالة االقت�صادية لذلك العهد فالدينار االأموي م�صدره الذهب. فوزن الدينار و نقاءه موؤ�صر على 
الرخاء االقت�صادي يف ذلك الع�صر و اأما قلة وزنه و عدم نقائه موؤ�صر على اخللل و االرتباك االقت�صادي للدولة.

حملت العمالت ال�صعارات الدينية التي تبني عقيدة الدولة يف تلك الفرتات كما يربز هذا الدينار روح العقيدة االإ�صالمية التي تبنتها الدولة 
االأموية و جعلتها �صعارا لها. فاخلليفة االأموي عبدامللك بن مروان عندما عَرب الدينار جعل وزنه 4.25غ من اأجل معادلته مع عدد الدراهم 

اأي ع�صرة دراهم لكل دينار و ذلك حر�صا على التوازن من اأجل دفع اأموال الزكاة.

كما ارتبطت العملة االإ�صالمية باخلط العربي و الفن االإ�صالمي مبا متيزت به من نقو�س كتابية باخلط الكويف. فالعملة تعد من م�صادر 
التعرف على اخلط و تطوره يف الع�صور التالية كما اأن الدنانري االإ�صالمية التي �صربت بعد هذا العهد حتوي النقو�س الفنية واجلمالية 

للخط العربي.

تطور الفن االإ�صالمي تزامنا مع الع�صر االأموي ثم العبا�صي و العثماين و تعددت املجاالت التي ت�صمنها كالعمارة و اخلط و اخلزف و التحف 
املعدنية و الن�صيج و غريها. و قد ا�صتطاع الفنان امل�صلم اأن يعرب عن هويته وثقافته من خالل قطع فنية و عمائر التزال �صاهدا على ماقدمه 
للح�صارة. و مل يكن هذا التطور الذي بداأت مالحمه يف الع�صر االأموي بعيدا عن االإحتكاك بالثقافات االأخرى كالرومانية و الفار�صية اإال 

اأن الفنان امل�صلم و�صع ب�صمته الفنية على هذا الفن.

هذا االإبريق املعدين ي�صمى اإبريق مروان، ظهر يف الع�صر االأموي الذي يرجع للقرن الثاين الهجري/ القرن الثامن امليالدي و ين�صب اإلى 
اآخر خلفاء بني اأمية مروان الثاين.ميثل هذا االإبريق حلقة ات�صال بني الثقافة الفار�صية و العربية. و على الرغم من اأن هذا االإبريق وجد 
يف املراحل االأولى للفن االإ�صالمي اإال اأن الزخارف النباتية واحليوانية والهند�صية التي غطت هذا االإبريق تتميز بالدقة اجلمالية للزخرفة 
االإ�صالمية.و تربع الديك على �صنبور هذا االإبريق فاردا جناحيه رافعا ذيله ممددا ج�صمه �صائحا يعد اإلهاما من ذلك الفنان. و يالحظ اأن 

مقب�س االإبريق مغطي بزخارف نباتية ومت�صله بكائنني خرافيني.

ظهر يف هذا االإبريق االأثر الفار�صي على الفن االإ�صالمي يف مراحله االأولى حيث برزت فكرة التج�صيم عند ال�صا�صانيني التي متثلت يف 
ت�صميم الديك يف و�صع حركي و االهتمام بتفا�صيل اجل�صم و االأطراف، و هذا االإبريق ا�صتخدم يف و�صوء ال�صالة. و قد اأحدث وجوده جدال 

بني علماء االآثار، فقد اعتقد البع�س اأن �صياح الديك يرمز الآذان �صالة الفجر و كاأن الفنان جمع بني الفن والدين.
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عنا�شر الفن االإ�شالمي
جاء االإ�سالم متممًا ملكارم االأخالق وهذا ما قاله ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم "اإمنا بعثت الأمتم مكارم االأخالق". االإ�صالم اأبقى على 
حياة النا�س اليومية بفنونهم و ح�صارتهم التي �صبغت ب�صبغة االإ�صالم وبالهوية االإ�صالمية اجلديدة. جذور الفن االإ�صالمي متاأ�صلة بالهوية 
العربية قبل االإ�صالم فقد ا�صتمدها من تراث احل�صارات القدمية يف جنوب و و�صط �صبه اجلزيرة العربية كح�صارة معني و �صباأ و حمري و 
تدل االكت�صافات االأثرية احلديثة يف موقع قرية الفاو يف اململكة العربية ال�صعودية على العمق والتنوع احل�صاري يف جمال الفنون ال�صغرية و 
العمارة. و يف �سمال اجلزيرة ظهر االأنباط وعا�سمتهم برتا Petra ثم الغ�صا�صنة يف ال�صام و يف العراق و�صلت مملكة احل�صر العربية اإلى 

مرتبة عالية يف التطور العمراين والفني والتي عرفت يف امل�صادر القدمية مبملكة عربايا.

ومنذ فجر االإ�صالم يف القرن ال�صابع امليالدي بداأت الفتوحات وات�صعت الدولة االإ�صالمية حتى اأ�صبحت حدودها متتد من ال�صني �صرقا اإلى 
املحيط االأطل�صي غربا. و يف هذه امل�صاحة اجلغرافية ال�صا�صعة اختلط العرب بالعديد من ال�صعوب التي امتزجت ثقافتهم بروح االإ�صالم 
كالفر�س و الروم و االأقباط. و اأ�سبحت هذه الثقافات روافد مهمة للفن االإ�سالمي فيما بعد. وعندما �سيطر امل�سلمون على هذه املناطق 
اأبقوا على ال�صناعات يف اأيدي ال�صكان االأ�صليني حيث ا�صتمروا يف اإنتاج �صناعاتهم وفق النمط ال�صائد قبل الفتح االإ�صالمي. و مع مرور 
الوقت بداأت هذه الفنون تتحور وتظهر الهوية االإ�صالمية اخلال�صة. ففي الع�صر العبا�صي الثاين مثال ن�صج الفن االإ�صالمي اإذ تعترب مرحلة 
�صامراء منعطفا حا�صما ففيها تبلور الفن االإ�صالمي وفيها ظهرت اأمناطه اخلال�صة. فاخلزف ذو الربيق املعدين الذي وجد يف اأطالل 
�صامراء يفوق جماله و بريقه كل ما عرفه العامل االإ�صالمي. تطور هذا الفن يف العديد من االأقاليم االإ�صالمية كالرقة ببالد ال�صام و يف 
القاهرة والف�سطاط و يف املغرب العربي و اإيران باالإ�سافة اإلى مدن كوتاهيه واأزنيك يف تركيا. �سمل هذا التطور جماالت عَدة كالعمارة 
التي كانت امل�صاجد حمورها والفنون التطبيقية كاخلزف واخلط واملن�صوجات وغريها. و برع الفنان يف تلك الفرتة بالقدرة الفائقة على 
ت�صخري خياله يف االأعمال التي ال تزال �صاهدا على براعته ودقته و التي اأغنت املجموعات املتحفية بقطع فنية عالية الدقة وفائقة اجلمال.
و لعل اأهم املميزات و اخل�صائ�س التي انفرد بها الفن االإ�صالمي هي ميزة التنوع فيندر اأن ن�صاهد قطعتني فنيتني متماثلتني فالفنان امل�صلم 
كان ي�صتخدم عنا�صر زخرفية متنوعة يف زخرفة القطعة الواحدة. وكان دقيقا واأمينا يف تنفيذ هذه العنا�صر والزخارف حيث تبدو و كاأنها 
اأن �صبابيكها غري ظاهرة للعيان- فهي تزين  – و بالرغم من  لوحة فنية ف�صبابيك القلل وهي فالتر تو�صع بني فوهة جرة املاء وعنقها 
بالزخارف اجلميلة والدقيقة وال جند �صباكني يت�صابهان يف زخرفتهما. و قد و�صل التنوع مرحلة متقدمة من االإبداع يف جامع ابن طولون 
الذي يحيط به 128 �صباكًا معقودًا من اجل�س املفرغ به زخارف هند�صية ونباتية متداخلة و تنوعت الزخارف فيها بحيث ال توجد نافذة 

ت�صابه االأخرى يف زخرفتها.
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م�صجد ابن طولون القاهرة 265ه/879م

كانت روح الدين االإ�صالمي ظاهرة يف هذا الفن و ال�صيما يف بناء امل�صاجد و اجلوامع فرغم التنوع يف امل�صغوالت و العمائر يف احل�صارة 
االإ�صالمية فقد ظلت الوحدة يف الفن االإ�صالمي ظاهرة يف العديد من املجاالت كالعمارة االإ�صالمية الدينية مثل جامع �صامراء يف العراق 
و اجلامع االأموي يف ال�صام و اجلامع االأزهر يف م�صر و جامع الزيتونة يف تون�س و جامع القرويني يف فا�س التي كانت والتزال حتافظ على 
املتنوعة  االإ�صالمية  الزخرفة  و  املختلفة  باأ�صكاله  العربي  ا�صتخدام اخلط  كما مت  والبناء.  الزخارف  التنوع يف  رغم  وجوهرها  مظهرها 

كاملقرن�صات التي اأبدع فيها الفنان امل�صلم و بناء القباب و املاآذن، كدالالت على �صيوع الوحدة يف الفن االإ�صالمي.

قاعة بني ال�صراج يف ق�صر احلمراء، يف غرناطة قبة مك�صوة باملقرن�صات الفرتة الن�صرية،
 من 636 / 1238 حتى حكم حممد اخلام�س 754 – 794 / 1354 – 1391

كما متيز الفن االإ�صالمي بتجنب الفراغ التي عرب عنها بالزخارف على القطع الفنية اأو العمائر التي زين بها الفنان امل�صاحات فلم يرتك يف 
القطعة الفنية م�صاحة ب�صيطة دون زخرفة. وهذا العن�صر اأدى اإلى متيز الفن االإ�صالمي بتكرار الزخارف حتى خلت جل القطع من الفراغ.

�سندوق خطاط يف االأندل�س القرن 8ه/ 14م زبدية من الع�صر اململوكي القرن8ه/ 14م

عرف عن الفن االإ�صالمي البعد عن التج�صيم فتجنب ال�صناع ر�صم ذوات االأرواح من خالل عمل زخارف م�صطحة نباتية وهند�صية تخفي 
املظهر اجل�صماين. و يف كثري من االأحيان ت�صتعمل عنا�صر اأخرى كالتطعيم باالأحجار الكرمية اأو اأ�صرطة الذهب والف�صة اأو بالتكفيت اأو 
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بزخرفة النيلو. و ابتعد الفنان يف الع�صر االإ�صالمي عن حماكاة ذوات االأرواح ملا فيها من م�صاهاة لعظمة اخلالق. لذلك اأخذت الزخارف 
عنا�صر  عن  عبارة  الفنية  املو�صوعات  فاأ�صبحت  منف�صلة  وحدات  بوا�صطة  الزخرفية  العنا�صر  وتكرار  التجريد  نحو  تنحى  االإ�صالمية 

زخرفية منف�صلة مثل النجمة ال�صدا�صية و املراوح النخيلية و اأن�صاف املراوح النخيلية وعناقيد العنب وغريها.

اأق�شام الفن االإ�شالمي: 
العمارة:أ. 

تعد العمارة الركن االأ�صا�صي يف الفن االإ�صالمي، حيث حوت عمليات فن نق�س احلجارة و ت�صميم العقود وال�صرفات اأ�صكال املاآذن 
والقباب و االأعمدة و التيجان و املقرن�صات و تزيينها باخلط العربي من خالل اال�صت�صهاد باالآيات القراآنية و االأدعية و الن�صو�س 
اإلى من�صاآت دينية ومن�صاآت  االإ�صالمية  العمارة  انق�صمت  و  النباتية والهند�صية يف الزخرفة  االأ�صكال  اأنه مت توظيف  التذكارية. كما 

مدنية اأخرى حربية.

اأوال: املن�شاآت الدينية:
تعك�س امل�صاجد واجلوامع الروح االإ�صالمية للعمارة التي بداأت ببناء الر�صول عليه ال�صالم مل�صجد قباء ثم تطورت مع انت�صار االإ�صالم حتى 

اأ�صبحت لها خ�صائ�س متيزها كارتفاع البناء و�صخامة االأبواب و علوها و انت�صار الزخارف وتنوعها. 
يعد امل�صجد من اأبرز العمائر الدينية ففيه تقام ال�صلوات و تخلد املنا�صبات الدينية ك�صالة العيدين و قيام رم�صان ويعلن اجلهاد و تقام 
الدرو�س و جمال�س الذكر كما تتم يف امل�صجد عقود النكاح فهو املدر�صة و دار االإمارة و الق�صاء و كانت تعقد فيه األوية احلرب . و من خالل 
امل�صجد تطورت الفنون الزخرفية و التطبيقية االإ�صالمية كالرثيات و م�صابيح االإ�صاءة و زجاج النوافذ و االأبواب و املنابرو اأما فنون ال�صجاد 
فا�صخدمت يف فر�س امل�صجد الذي تتلى فيه اآيات القراآن كما ظهر فن جتليد الكتب و زخرفة القراآن. والتزال امل�صاجد �صاهدا على اإبداع 
الفنان يف تلك احلقبة كجامع االأمويني 706-715م/ 87-96ه يف دم�صق، و جامع ابن طولون879م/265ه و اجلامع االأزهر 970-972م/ 

359-361ه يف القاهرة و م�صجد القرويني يف فا�س.

اجلامع االأموي يف دم�صق 6-715م/ 87-96ه

جامع االأزهر يف القاهرة 70-972م/ 59-361ه
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ثانيا: املن�شاآت املدنية: 
برزت العمارة املدنية االإ�صالمية من خالل مناذج كثرية متثلت يف الق�صور و املدار�س و االأ�صواق و البيمار�صتانات و اخلانات و االأ�صبلة و 
احلمامات و االأ�صرحة و انت�صرت يف اأرجاء العامل االإ�صالمي و اليزال ق�صر احلمراء يف االأندل�س �صاهدا على جمال و تاألق الفن االإ�صالمي 

يف العمارة املدنية حيث اأدجمت الف�صاءات امل�صيدة يف امل�صاحات اخل�صراء يف تنا�صق و ان�صجام تامني.

ق�صر احلمراء يف غرناطة من 636 / 1238 حتى حكم حممد اخلام�س )754 – 794 / 1354 – 1391(

�صبيل وكتاب عبدالرحمن كتخدا 1744م يف القاهرة

ثالثا: املن�شاآت الع�شكرية:
 و عرف الفن االإ�صالمي العمارة الع�صكرية التي برزت من خالل من�صاآت ا�صتخدمت الأ�صباب دفاعية ك�صور القاهرة الذي بني ليكون ح�صنا 
�صد اأعدائها و القالع و احل�صون كقلعة �صالح الدين 579/1184ه يف القاهرة و قلعة دم�صق 1202-14/ 599-610ه و الرباطات كرباط 

�صو�صة 821م/206ه يف تون�س.

قلعة �صالح الدين يف القاهرة 579/1184ه
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قلعة دم�صق 2 -1214/ 599-610ه

رباط �سو�سة 821م/206ه يف تون�س.

الزخرفة:ب. 
 تعد الزخرفة عن�صرا جوهريا يف الفن االإ�صالمي له طابع جمايل خا�س مييزه عن الفنون االأخرى و تنق�صم الزخرفة االإ�صالمية اإلى 

اأربعة اأق�صام: الزخرفة الهند�صية والزخرفة النباتية والزخرفة الكتابية والزخرفة بالكائنات احلية.

اأوال: الزخرفة الهند�شية:
برزت الزخارف الهند�صية يف الفن االإ�صالمي بنماذجها املتعددة من مثلثات و مربعات و اأ�صكال دائرية و م�صلعات جنمية و اأ�صكال خما�صية 
اإملام الفنان بعلوم الهند�صة حيث مكنته من ا�صتعمال كافة االأ�صكال الهند�صية يف الزخرفة. و �صملت هذه  و �صدا�صية التي اعتمدت على 

الزخارف النوافذ و االأبواب و اجلدران و املنقوالت اخل�صبية و املعدنية و امل�صاحف و الكتب.

ثانيا: الزخرفة النباتية:
انت�صرت الزخارف النباتية يف الفن االإ�صالمي و يعد االأرابي�صك اأو ما ي�صمى بفن الرق�س العربي اأو التوريق مثاال النت�صار الزخرفة النباتية. 
فاالأرابي�صك عبارة عن زخارف حتوي الفروع النباتية و جذوع منثنية و مت�صابكة، حيث حاول الفنان اأن يحاكي الطبيعة بطريقة فريدة نابعة 

من خياله اخل�صب. ولقد ازدهرت الزخارف النباتية ب�صكل كبري يف العمارة والفنون التطبيقية االإ�صالمية.

�صباك من امل�صجد االأق�صى يحوي زخارف هند�صية ونباتية من القرن 12ه/18م
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ثالثا: الزخرفة بالكائنات احلية:
و اأما الزخرفة بالكائنات احلية فعلى الرغم من ح�صا�صية ت�صويرها عند امل�صلمني فقد مت توظيف ذوات االأرواح يف الفن االإ�صالمي كاالأ�صد 
و الفهد و الفيل و الغزال و االأرنب. كما وجدت �صور حليوانات خرافية ا�صتوحاها الفنان من ال�صرق االأق�صى كالتنني والعنقاء ووجدت 

الزخارف بالكائنات احلية يف املخطوطات و املعادن و اللوحات اجلدارية و اخل�صب و الن�صيج و اخلزف.

طبق كبري من الع�صر الفاطمي ميثل الزخرفة بالكائنات احلية من القرن 5ه/11م

رابعا: الزخرفة الكتابية:
متيزت الزخرفة يف الفن االإ�صالمي باحتوائها على العنا�صر الكتابية التي تعَد م�صدرا لتاريخ العمائر و التحف، فلكل ع�صر اأ�صلوبه املميز 
يف زخرفة اخلط. كما ا�صتخدمت الزخرفة الكتابية باالأ�صا�س يف كتابة االآيات القراآنية و و�صلت ملرحلة متقدمة ابتكر اإثرها اخلطاطون من 
االأحرف والكلمات �صورا ذوات اأ�صكال اآدمية اأو حيوانية اأو نباتية. و �صملت هذه الزخارف الكتابية العمارة و امل�صاحف و املخطوطات و قطع 

النقود و التحف املعدنية و الزجاجية و االأقم�صة.

م�صحف كويف من الع�صر العبا�صي القرن 3ه/9م يعد منوذجا للزخرفة الكتابية

الفنون التطبيقية:ج. 
و ت�صمل كل امل�صنوعات مثل اخلزف و الفخار و الزجاج و البلور و التحف املعدنية و الن�صيج و ال�صجاد وغريها.

اأوال: فن اخلزف والفخار:
يعد هذا الفن من اأهم الفنون التطبيقية االإ�صالمية فاالإن�صان عرف الفخار لتوفر مادتي الرتاب و املاء فوَظفهما يف �صنع اجلرار مل�صاماتها 
يف تربيد و حفظ املاء. و لقد عرث يف الف�سطاط لوحدها على ع�سرات االألوف من القطع اخلزفية فيما بني القرن 3-11ه/ 9-17م، وينق�صم 

هذا الفن اإلى ق�صمني : اخلزف املفخور و اخلزف املزجج.

تعد القلل ذات ال�صبابيك املزخرفة من الفخار الذي ظهر يف م�صر دون غريها حيث يوجد بني بدن القلة و رقبتها �صباك -ال يرى بالعني 
املجردة - يحفظ املاء من احل�صرات و ينظم تدفق املاء عند ال�صرب. و حتوي هذه ال�صبابيك زخارف متنوعة نباتية وهند�صية و اأ�صكاال 

اآدمية و حيوانية و كتابات متثل اأدعية اأو متنيات بال�صفاء و ال�صحة ل�صاربها.
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�صبابيك القلل

يعد اخلزف اأكرث نقاء و �صالبة من الفخار اإذ تطورت هذه ال�صناعة مع تطور احل�صارة االإ�صالمية يف القرن 3ه/9م . و ا�صتخدم اخلزف 
يف �صناعة االأطباق و ال�صحون و الطا�صات و االأباريق و الفناجني و الكوؤو�س و القلل و ال�صمعدانات و املباخر و امل�صارج و امل�صابيح و الدوارق 

و االأقداح و املزهريات باالإ�صافة اإلى بالطات القا�صاين و الف�صيف�صاء اخلزفية وغريها.

�صحن مزخرف باأوراق اللوت�س

و يعترب اخلزف ذو الربيق املعدين موؤ�صرا على مدى تقدم الفن االإ�صالمي حيث يعد ابتكارا حقيقيا فقد متكن اخلزفيون من اإك�صاب اخلزف 
بريقا معدنيا بني القرنني 3-9ه/ 9-15م حيث ي�صاهي بريقه اآنية الذهب والف�صة. فهذا االإنتاج يف الفن االإ�صالمي جاء متما�صيا مع روح 
االإ�صالم الذي نهى عن ا�صتخدام اآنية الذهب و الف�صة. و لقد �صاع ا�صتخدام اخلزف ذو الربيق املعدين يف اأنحاء العامل االإ�صالمي اآنذاك.

زبدية "خزف ذو بريق معدين" مر�صوم عليها حيوان خيايل

ثانيا: فن الزجاج والبلور:
 ورث ال�صناع امل�صلمون تقنية �صنع الزجاج عن احل�صارات القدمية و مع جميء االإ�صالم ا�صتمرت الور�صات القدمية يف ا�صتغالها و طورت 
تقنياتها و مو�صوعاتها لدرجة اأ�صبحت معها م�صانع امل�صرق هي االأكرث اإنتاجا و منتجاتها االأكرث طلبا. هكذا طور االأمويون �صناعة الزجاج 
التي نقلوها عن البيزنطيني حيث تعد الف�صيف�صاء ذات االأر�صية املذهبة التي تزين قبة ال�صخرة ببيت املقد�س اأح�صن النماذج املمثلة لهذه 

الفرتة. وب�صفة عامة تبقى القطع الزجاجية االأثرية التي تنتمي لهذه احلقبة التاريخية قليلة جدا.



الدليل التعليمي لمتحف بال حدود

اكتشف الفن االسالمي

46

و بلغت �صناعة الزجاج االإ�صالمي ذروتها خالل الع�صر العبا�صي من خالل اإدخال طرق جديدة يف ال�صنع كا�صتعمال القوالب الطينية التي 
ت�صهل التحكم يف �صكل القطعة و بالتايل تفتح املجال مل�صاعفة املنتوج و تنويعه. كما ظهرت تقنيات اأخرى تعتمد على قطع الزجاج امللون و 

املركب )�صامراء( و تقنية الزجاج ذو الربيق املعدين.

تعددت ا�صتخدامات االأواين الزجاجية اإلى القوارير والقماقم و الدوارق و االأباريق و ال�صحون و االأكواب و االأطباق و امل�صابيح و املحابر و 
ال�صناديق و �صناعة ال�صنج الزجاجية لوزن ال�صكة و العقاقري.

و زَينت التحف الزجاجية باأ�صكال كتابية و هند�صية و اآدمية و حيوانية و نباتية و ا�صتخدم الَزجاجون مادة الربيق املعدين يف زخرفة االأواين 
الزجاجية. كما عرف امل�صلمون يف القرن ال�صاد�س الهجري /الثاين ع�صر امليالدي الزخارف املذهبة و املينا املتعددة االألوان. و من اأهم 

االأواين الزجاجية املموه باملينا هي امل�صكاوات اململوكية التي متيزت بالزخارف الهند�صية والنباتية.

م�صكاة م�صجد، مذهب ومطعم باملينا

اأبهى فرتات فن �صناعة الزجاج االإ�صالمي حيث يقدم مناذج فريدة من الزجاج املنفوخ و امل�صنوع على �صكل  يعد الع�صر الفاطمي من 
البلور ال�صخري الذي يعتمد على تراكب االألوان و االأ�صكال. فالبلور ال�صخري اأو الكري�صتال مادة طبيعية ت�صبه الزجاج و لكنها اأ�صد �صالبة. 

عرفت هذه االأواين البلورية ازدهارا كبريا و �صنعت منها امل�صارج و االأباريق و القناين و قطع ال�صطرجن وا ملحابر و االأختام وغريها.

اإبريق من البلور ال�صخري

ال�صم�صيات وهي نوافذ من اجل�س املفرغ بو�صع الزجاج امللون وعليها  اأو  القماري  الفنانون يف فن الزجاج الذي ا�صتخدم يف عمل  اأبدع 
الزخارف املتنوعة حيث يعك�س هذا الزجاج امللون �صوء ال�صم�س اإلى داخل البناء لتخفيف حدة ال�صوء و دخوله يف م�صطحات لونية تتغري 

كلما حتركت ال�صم�س . و هذا يعك�س مدى االإبداع الذي و�صل اإليه الفن االإ�صالمي.

و حتى القرن ال�صاد�س ع�صر امليالدي عرفت هذه ال�صناعة اإنتاج قطع الزجاج املذهب و امللمع التي كانت موجهة اإلى االأثرياء و الوجهاء. و 
لقد �ساع ا�ستعمالها بوجه اخل�سو�س خالل احلروب ال�سليبية. كل هذه التقنيات مت نقلها اإلى الغرب امل�سيحي اإثر �سقوط الق�سطنطينية يف 

�صنة 1453م ليتحول مع ذلك قطب ال�صناعة من امل�صرق اإلى الغرب.
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ج�س مع�صق بزجاج ملون، لقرن 10 هـ / 16 م

ثالثا: فن التحف املعدنية:
و منذ تاأ�صي�س الدولة االإ�صالمية تاأثرت التحف املعدنية االإ�صالمية باالأ�صلوب ال�صا�صاين من حيث ال�صكل و الزخرفة با�صتثناء زخارف ذوات 
اأ ن هذه  "ما بعد ال�صا�صاين". كما  "�صا�صاين متاأخر" اأو  االأرواح التي قل ا�صتخدامها الأ�صباب دينية. و اأطلق على هذه القرون م�صطلح 
ال�صناعة تاأثرت بالرتاث القدمي يف حو�س البحر االأبي�س املتو�صط و اأثرت فيه. وبفعل الت�صاهر الكبري الذي ح�صل بني خمتلف ور�س الدول 

املتو�صطية فاإنه ي�صعب اأحيانا حتديد هوية التحف يف غياب �صبه تام لعنا�صر التاأريخ.

ابريق مروان من القرن 2ه/8م منوذج لالأ�صلوب ال�صا�صاين

وقد وظف الفنانون العديد من املعادن يف ت�صكيل التحف كالربونز و احلديد و النحا�س و قل ا�صتعمال الذهب والف�صة قيا�صا بغريهما من 
املعادن نظرا لعامل الدين. كما ا�صتخدم الفنانون العديد من االأ�صاليب يف �صناعة وت�صكيل التحف املعدنية. كالطرق و ال�صب يف قوالب 

معدنية و ال�صغط و الك�صط و احلز و احلفر و التخرمي و الزخرفة بالنيلو و التكفيت و املينا.

تطورت ال�صناعات املعدنية وبلغت مرحلة عالية من الدقة و اجلمال. و تعددت منتجاتها و من اأبرزها �صناعة االأ�صلحة كال�صيوف و اخلناجر 
و الرماح و اخلوذات و الدروع و الدبابي�س و الفوؤو�س و �سناعة احللي كالقالئد و اخلوامت و االأ�ساور و االأقراط و �سناعة االأواين كاملباخر 
و ال�صواين و ال�صحون و االأباريق و ال�صمعدانات. كما اأبدع الفنانون يف �صناعة االأدوات الفلكية كاالإ�صطرالب و �صك العمالت املعدنية من 

الذهب والف�صة.

اأقراط من الع�سر الفاطمي مزخرفة بالتخرمي باأ�سكال الطيور
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درع مملوكي حديدي من الزرد

امللكية  للمواكب  ترمز  الرتف من خالل م�ساهد  و  البالط  البع�س منها على حياة  يركز  التنوع حيث  و  بالغنى  الزخرفية  االأمناط  تتميز 
و م�صاهد الرق�س و الغناء و م�صاهد للقن�س بينما متثل اأخرى االأبراج و الكواكب بالنظر الأهمية علم الفلك اآنذاك. و ت�صاف اإلى هذه 

الزخارف النقو�س التي غالبا ما توؤرخ للتحفة من خالل تثبيت ا�صم ال�صانع اأو الور�صة.

رابعا: فن املن�شوجات وال�شَجاد:
اهتمت اخلالفة االإ�صالمية منذ الع�صر االأموي باملن�صوجات وخ�صو�صا بعد توافر املواد االأولية لهذه ال�صناعة من خامات طبيعية نباتية 
اإليها خامات حيوانية  الن�صيج االإ�صالمي. و ي�صاف  التي اعتمدت عليها �صناعة  اأبرز املواد اخلام  الكتان و القطن من  و حيوانية. و يعد 

كال�صوف و احلرير، و اأخرى معدنية كالذهب و الف�صة.

و يدخل يف �صناعة الن�صيج االألب�صة و االأردية و العمائم و املنادل و كافة امل�صتلزمات اخلا�صة بالتاأثيث، و التي تختلف من حيث ال�صكل و 
ال�صنعة و املواد االأولية امل�صتعملة و االألوان.

حرير من�صوج مو�صى بالذهب و الف�صة. القرن 4-5ه/ 11-12م

حظيت هذه ال�صناعة باهتمام القيادة ال�صيا�صية يف العامل االإ�صالمي املتمثلة يف اخلليفة حيث كان يهدي رجال الدولة اخللع و املالب�س 
الفاخرة و كان ير�صل ك�صوة الكعبة ال�صنوية التي يحتفل بها �صنويا يف اململكة العربية ال�صعودية حتى االآن.

كانت م�صانع الن�صيج حتت ا�صراف و رقابة اخلالفة و اأطلق عليها الطراز و هي كلمة فار�صية مبعنى يطرز اأو يو�صى، و ظهر نوعني من هذه 
امل�صانع اأو الطراز االأول ي�صمى “طراز اخلا�صة” و هي امل�سانع التي تقوم باإعداد ك�سوة الكعبة ال�سنوية و مالب�س اخلليفة و رجال البالط 
من االأمراء اأو الوزراء. و يوجد على لبا�س اخلليفة �صريط مطرز من احلرير امللون، اأو الذهب اأو الف�صة يحوي ا�صم اخلليفة و اأدعية له 
بالن�صر و التمكني باالإ�صافة اإلى مكان و تاريخ الن�صج. تعد هذه الكتابة املطرزة اأو املطبوعة على هذا اللبا�س �صارة من �صارات اخلالفة. و 
اأما النوع الثاين من امل�صانع فهي "طراز العامة" و هي امل�سانع التي ين�سج فيها لعامة ال�سعب وقد ين�سج فيها لرجال البالط اإذا اقت�ست 

الظروف ذلك.
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وجدت هذه امل�صانع يف كل اأرجاء الدولة االإ�صالمية و قد حظيت باإ�صراف اخلالفة و اأطلق عليها دار الطراز. و �صميت املن�صوجات بالطراز 
و كانت ملحقة بق�صور اخلالفة و اأوكلت ملوظف ي�صمى بناظر الطراز اأو �صاحب الطراز. وتقوم هذه املوؤ�ص�صة باإنتاج االأقم�صة امللكية و كذا 

االأثواب املوجهة للت�صويق و التي كانت ت�صكل م�صدرا مهما يدر االأرباح على خزينة الدولة.

و  التلوين  و  ال�صباغة  و  الطبع  و  كالتطريز  الزخرفة  اأ�صاليب  تعددت  و  املعدنية  و  احليوانية  و  النباتية  املواد  ت�صتعمل  املن�صوجات  كانت   
التذهيب. كما كانت �صناعة االأثاث ترتكز اأ�صا�صا على الن�صيج كاالأغطية و ال�صجاد و الو�صائد و ال�صتائر و االأفر�صة. كما ارتبطت �صناعة 
الن�صيج باملحالت اأو احلركات )ب�صكون الراء( ال�صلطانية يف امل�صرق واملغرب و التي كانت ت�صرب فيها اخليام الفخمة امل�صنوعة من الكتان 
الرفيع لدرجة اأن بع�س املوؤرخني �صبهها بالق�صور و املدن القما�صية التي كان ال�صالطني يجدون فيها متعة كبرية اأثناء رحالت ال�صيد اأو 

خالل البعثات اال�صتق�صائية التي كانوا يقومون بها للتوا�صل مع الرعية اأو لردع اخل�صوم و اإخماد الثورات. 

اأدى التو�صع العمراين اإلى ازدهار �صناعة الن�صيج و�صط االإقبال الكبري لبالطات امللوك واالأعيان و متطلبات اجليو�س النظامية املتزايدة. 
املن�صوجات  زالت  ال  و  ال�صانعني.  الأمهر  وجهة  و  االأن�صجة  الإنتاج  االإ�صالمي جماال خ�صبا  العامل  الكربى يف  االأقطاب احل�صرية  كانت  و 
االإ�صالمية حتتفظ باأ�صماء املدن التي ا�صتهرت ب�صناعتها كاملو�صلني Muslin ن�صبة اإلى املو�صل و الدمق�س Damask ن�صبة اإلى دم�صق 

وكذلك جرينادين Grenadines ن�صبة اإلى غرناطة.

ن�صيج حريري بر�صوم هند�صية، من االأندل�س يف القرن الثامن- التا�صع/ الرابع ع�صر- اخلام�س ع�صر، بنو ن�صر

و اأما ال�صجاد فقد تعددت االأ�صماء التي اأطلقت عليه كالب�صط و الطناف�س و النمارق و الزرابي و العبقري و الزولية و لكنها اجتمعت على 
الن�صيج الوبري الذي يب�صط على االأر�س اأو االأرائك و االأ�صَرة.

و يعد فَن ال�صجاد من الفنون االإ�صالمية التي ازدهرت يف القرن 9ه/ القرن 15م و انت�صرت يف العديد من االأقاليم االإ�صالمية و خ�صو�صا 
اإيران التي و�صلت مرحلة متقدمة يف هذا الفن يف الع�صر ال�صفوي حتت ا�صراف احلكومة املركزية. كما انت�صرت هذه ال�صناعة يف تركيا 

التي ا�صتهرت ب�صجاجيد ال�صالة و اأي�صا يف �صوريا و م�صر و �صمال افريقيا و االأندل�س و الهند.

�صجادة �صالة مزخرفة ب�صف من املحاريب القرن 9هـ/ 15م اأوائل العهد العثماين
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تعتمد �صناعة ال�صجاد على ال�صوف الذي ي�صتخدم باألوانه الطبيعية و اأحيانا ي�صبغ باالألوان النباتية و الع�صوية و اأكرثها ا�صتعماال �صوف 
الغنم ثم اجلمال ثم املاعز. كما اعتمدت �صناعة ال�صجاد على الكتان الذي ياأتي يف املرحلة الثانية بعد ال�صوف ثم احلرير ثالثا.

و قد ا�صتخدمت يف ال�صباغة املواد النباتية من اجلذور و ال�صيقان و االأوراق و االأزهار و احليوانية كدودة القز و دودة القرمز و اأخريا 
ال�صباغة الكيميائية التي جاءت متاأخرة يف القرن التا�صع ع�صر.

خام�شا: فن اخلط والكتاب:
يعد اخلط العربي من ال�صمات الرئي�صية للفن االإ�صالمي الذي انت�صر عرب كافة االأقطار التي بلغتها الفتوحات االإ�صالمية. ارتبط انت�صار 
االإ�صالم بتعلم القراآن و علوم الدين و اللغة العربية و من ثم كان �صيوع اخلط العربي و ازدهر فن اخلط و ا�صتن�صاخ اأمهات كتب الفقه و 
العلوم و التاريخ و االأدب و الفل�صفة. و اأكرث ما تفنن الن�صاخ يف اإنتاجه عرب الع�صور حتف نادرة من القراآن الكرمي تلبية لطلبيات امللوك و 

احلكام و رعاة الفن و الدين.

قراآن من الفرتة االإدري�صية يف املغرب القرن 3-4 الهجري 9-10 امليالدي

و حتتفظ املكتبات و اخلزانات الرتاثية و املتاحف عرب العامل مبخطوطات نادرة بع�صها ن�صخ بيد ملوك و �صخ�صيات تاريخية بارزة كما هو 
ال�صاأن بالن�صبة للم�صحف املن�صوخ بيد ال�صلطان املريني اأبو احل�صن )القرن الرابع ع�صر امليالدي( و الذي قام باإهدائه اإلى بيت املقد�س 

ال�صريف. اخلط العربي هو اإذن العالمة البارزة للفنون االإ�صالمية �صواء تعلق االأمر باملخطوطات اأو بالفنون الزخرفية املعمارية.

الربعة املغربية، م�صحف مغربي مريني )745 / 1344(

مرت �صنعة الكتاب عرب مراحل خمتلفة ارتبطت ب�صناعة الورق حيث دونت الوثائق االأولى على رق الغزال قبل انت�صار ا�صتعمال ورق الربدي 
على نطاق وا�صع فاحتا املجال لتطور �صناعة الكتاب الذي تي�صر عربه انت�صار العلم و املعرفة. و لعل اأهم مراكز اإ�صعاع احل�صارة عرب �صناعة 
الكتاب يبقى هو "بيت احلكمة" بالعا�صمة العبا�صية بغداد )القرن الثامن امليالدي( علما باأن اأقدم الوثائق الورقية تعود اإلى اأواخر القرن 
الثامن امليالدي و عرث عليها مب�صر. انت�صر ا�صتعمال الورق انطالقا من ال�صرق حيث مل ي�صجل ا�صتعماله يف الغرب االإ�صالمي اإال ابتداء من 
القرن العا�صر يف �صقلية و القرن الثاين ع�صر يف االأندل�س . و جتدر االإ�صارة اإلى اأنه خالل املرحلة ال�صابقة الخرتاع الطباعة كانت عملية 
اإنتاج الكتب مبختلف اأحجامها و اأ�صكالها تتطلب بذل جهد كبري من قبل اأمهر املتخ�ص�صني يف التجليد و اخلطاطني و املنمنمني. و كانت 

جودة املخطوط اأو الكتاب املخطوط مرتبطة بتوفري جمموعة من ال�سروط :
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• ورق من نوع جيد ي�سهل على اخلطاط عملية الكتابة بوا�سطة الري�سة اأو القلم وا�ستقبال احلرب او املداد امل�ستعمل لهذا الغر�س. 	
• ت�صطري ال�صفحات و حتديد الهوام�س قبل البدء يف عملية الن�صخ للح�صول على �صطور مت�صاوية و متوازية باالإ�صافة اإلى ر�صم املكان 	

املخ�ص�س للتزويق اأو املنمنمات.
• حت�سري املداد من مواد نباتية و معدنية لي�ستعمل يف كتابة املخطوط و يت�سكل اأ�سا�سا من احلرب االأ�سود الداكن اأو اخلفيف لكتابة الن�س 	

الرئي�صي و احلرب امللون لكتابة العناوين اأو الإبراز بع�س املفردات ككلمات اجلاللة اأو لر�صم بع�س االأ�صكال الهند�صية اأو النباتية. و حني 
يتعلق االأمر مبخطوطات ثمينة كان يتم ا�صتعمال ماء الذهب يف الكتابة و التزويق.

• حت�صري االأقالم من خمتلف االأ�صكال و االأحجام املرتبطة بالطراز اخلطي املراد ا�صتعماله . هذا الطراز كان يختلف من فرتة تاريخية 	
اإلى اأخرى و من منطقة جغرافية اإلى اأخرى. و اأما املادة امل�ستعملة يف �سنع قلم اخلطاط فهي اأ�سا�سا مادة الق�سب.

• عملية النمنمة و تاأتي فور االنتهاء من كتابة �سفحات املخطوط الذي ي�سلم اإلى املنمنم ليتولى تزويقه ح�سب رغبة �ساحب الطلبية 	
وغالبا ما ي�صتغل على ال�صفحات االأولى للكتاب و مداخل الف�صول.

• عملية التجليد )اأو الت�صفري( و يتوالها ال�صانع املتخ�ص�س من خالل جمع ال�صفحات و تخييطها لت�صكيل ن�صخة واحدة.	

�شاد�شا: فن اخل�شب:
و  للطهي  و كذلك  اليومي  اال�صتعمال  اأدوات  و �صناعة  الزخرفة  و  البناء  االإن�صان يف  ا�صتعماال من قبل  االأكرث  املواد  يعد اخل�صب من بني 
التدفئة. و على عك�س املواد االأخرى فهو مادة �صهلة التقطيع و الت�صكيل. و كما هو ال�صاأن لباقي املواد االأخرى ورث ال�صناع امل�صلمون التقنيات 
القدمية و طوروها ح�صب مقت�صيات الديانة االإ�صالمية التي كانت تنتج يف اأغلب االأحيان حتفا فنية منقولة و غري منقولة تعتمد على التجريد 

و التب�صيط احرتاما ملبداأ عدم التج�صيد. و خالل الع�صر االأموي االأول ا�صتلهم ال�صناع كثريا من الفن البيزنطي و ال�صا�صاين و القبطي.

و  ال�صرو  و  االأرز  نذكر خ�صب  ا�صتعماال  اأنواع اخل�صب  اأكرث  و  اأهم  و من  ت�صنيعها  املراد  التحفة  اأهمية  نوعية اخل�صب ح�صب  اختيار  يتم 
ال�صنوبر و كلها اأنواع تكرث ببلدان البحر االأبي�س املتو�صط. و باالإ�صافة اإلى هذه االأنواع الرئي�صية توظف اأنواع اأخرى تت�صم اإما بندرتها اأو 

بغالئها و ت�صتعمل غالبا يف عملية التزويق و التطعيم كما هو احلال بالن�صبة خل�صب االأبنو�س و خ�صب البق�س و �صجر العناب.

هناك اأمثلة كثرية عن االأعمال الفنية اخل�صبية االإ�صالمية �صواء تعلق االأمر باملنجزات العمرانية اأو التحف الفنية املنقولة. ففيما يخ�س 
العمارة نذكر على �صبيل املثال ال�صقوف اخل�صبية املنقو�صة اأو امل�صبوغة و ال�صم�صيات و ال�صقيفات و االأبواب و الدرابيز و تلبي�صات اجلدران 
الدينية على وجه  و  املدنية  العمارة  اأنواع خمتلفة من  اإ�صالمية خمتلفة وعرب  و دول  لع�صور  تنتمي  اأمثلة كثرية  اأن هناك  املنقو�صة. كما 
اخل�صو�س مثل امل�صاجد و املدار�س و الزوايا و املنازل و الق�صور. و اأما فيما يخ�س املنقوالت فاالأمثلة اأي�صا عديدة و متنوعة و نخ�س بالذكر 
منها اأحد العنا�صر الرئي�صة يف احل�صارة االإ�صالمية والتي توؤثث ف�صاء امل�صاجد و اأماكن العبادة كاملنابر التي تفنن ال�صناع يف اإجنازها. 
هذا باالإ�صافة اإلى اأعمال اأخرى مرتبطة باحلياة اليومية كما اأن هناك اأحيانا اأمثلة فريدة لتحف غالبا ما ت�صنع مبواد اأخرى كاالأ�صطرالب 
النورمانديني  املحفوظ يف ق�صر  )القرن 12م(  رقية  ال�صيدة  ل�صريح  الفاطمي  كاملحراب  له مناذج من اخل�صب  الذي جند  املحراب  اأو 

ببالرمو.

عر�س ال�صلطان اأحمد االأول 1011-1026هـ / 1603-1617م
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�شاد�شا: فن العاج:
تعد مادة العاج من اأنبل املواد امل�صتعملة يف تاريخ الفن االإ�صالمي وهي مادة غالية و نادرة يتم احل�صول عليها حتت الطلب. يروج ا�صتعمال 
املنتوجات العاجية يف اأو�ساط امللوك و النبالء و ت�ستعمل خال�سة اأو لتطعيم بع�س القطع امل�سنوعة من مواد اأخرى خا�سة منها اخل�سب. 
كلمة عاج تدل على عدة مواد خمتلفة : �صن الفيل و �صن ح�صان البحر و عظم احلوت و عظام الثدييات الربية الكبرية كالبقر و االأح�صنة 
و قرن االأيل. ومن بني كل هذه املواد يبقى �صن الفيل هو االأثمن و االأف�صل عرب الع�صور. االأمثلة عن املنقوالت العاجية كثرية و تعود لفرتات 
خمتلفة من التاريخ االإ�صالمي انطالقا من الع�صرين االأموي و العبا�صي و مرورا بالع�صر الفاطمي و االأيوبي و اململوكي و انتهاء بالع�صر 

العثمانيي�صاف اإيل ذلك مناذج تنتمي اإلى الدول التي حكمت يف الغرب االإ�صالمي اأي يف االأندل�س و بالد املغرب.

تت�صم كل هذه االأعمال بالدقة و االإتقان و تختلف املوا�صيع من قطعة اإلى اأخرى تزينها عنا�صر خمتلفة نباتية و حيوانية و م�صاهد للقن�س 
باالإ�سافة اإلى عنا�سر هند�سية و معمارية حتاكي االأمناط املعمارية ال�سائدة. و ميكن مقارنة الر�سوم املوجودة على االأعمال العاجية مع تلك 
التي تزين القطع اخل�صبية و الفخارية علما اأن تقنيات احلفر و النق�س على العاج تعك�س مهارات فنية اأكرب. جل هذه االأعمال هي عبارة عن 

اأدوات للزينة و اإك�ص�صوارات خمتلفة االأ�صكال و االأحجام مثل ال�صناديق و االأحزمة و م�صتلزمات الكتابة و االأ�صلحة.

خ�صب مطعم بالعظم والعاج الع�صر الطولوين القرن 3هـ /9م

املراجع
• اأحمد عبدالرازق اأحمد. الفنون االإ�صالمية حتى نهاية الع�صر الفاطمي. دار احلريري للطباعة. القاهرة 2006م.	
• اإميان اأحمد عارف. دور الفن يف تاأريخ القطع االأثرية االإ�صالمية جمهولة الهوية. درا�صة تطبيقية على بع�س القطع الفنية املنقو�صة. 	

جامعة حلوان.
• ح�صن ابراهيم ح�صن. تاريخ االإ�صالم: ال�صيا�صي والديني والثقايف واالجتماعي. دار اجليل.بريوت، مكتبة النه�صة امل�صرية. القاهرة. 	

1991 م.
• ح�صن البا�صا. مدخل اإلى االآثار االإ�صالمية. دار النه�صة، القاهرة. التاريخ.	
• زكي حممد ح�صن. فنون االإ�صالم. دار الرائد العربي، بريوت. 1981م.	
• �صعاد ماهر حممد. كتاب الفنون االإ�صالمية، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986م.	
• على اأحمد الطاي�س، الفنون الزخرفية االإ�صالمية املبكرة يف الع�صرين االأموي والعبا�صي. مكتبة زهراء ال�صرق. القاهرة، 2003م.	
• لوؤي داخل. فن الزخرفة االإ�صالمية. حلب،1993م.	
• حممود النبوي ال�صال، مها حممود النبوي ال�صال. الفنون الت�صكيلية يف احل�صارة االإ�صالمية القدمية. الهيئة امل�صرية العامة للكتاب. 	

القاهرة. بدون تاريخ.
• مو�صوعة احل�صارة االإ�صالمية. وزارة االأوقاف امل�صرية، املجل�س االأعلى لل�صئون االإ�صالمية. القاهرة، 2005م.	
• نايف �صهيل. تاريخ احل�صارة العربية االإ�صالمية. دار ابن كثري. القاهرة، الكويت، 2011م.	
• 	www.museumwnf.org موقع متحف بال حدود

الفرتات االإ�شالمية واالإمتداد اجلغرايف
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االمتداد اجلغرايفالتاريخالدولة
الدولة االإ�صالمية يف عهد . 1

النبي حممد �صلعم
622- 632م 

1 -11هـ
غالبية �صبه اجلزيرة العربية

دولة اخللفاء الرا�صدين. 2
632-661م 

11-41هـ
�صبه جزيرة العرب- بالد فار�س-ال�صام- م�صر- املغرب العربي

الدولة االأموية. 3
661-750م
41-132هـ

ت�صتمل يف اأق�صى ات�صاعها من حدود ال�صني �صرقا حتى املحيط االأطل�صي 
غربًا

الدولة العبا�صية. 4
750 - 1258م

132-656هـ
ورثت حدود الدولة االأموية وت�صمل يف اأق�صى ات�صاعها من حدود ال�صني 

�صرقا اإلى املحيط االأطل�صي غربا

الدول امل�صتقلة التي ظهرت يف ع�صر اخلالفة العبا�صية وتنق�صم اإلى دويالت تابعة للخالفة العبا�صية ا�صميًا كالدولة االأيوبية و دول اأعلنت 
ا�صتقاللها عن اخلالفة واأعلن حكامها اأنهم خلفاء مثل االأمويني يف االأندل�س و الفاطميني يف القاهرة.

الدول التي ظهرت يف ال�صام و اليمن و �صمال اأفريقيا و اأوروبا يف الع�صر العبا�صي:

االمتداد اجلغرايفالتاريخالدولة

الدولة االأموية يف االأندل�سأ. 
756 -1031م

138-422هـ
�صبة اجلزيرة االأيبريية "ا�صبانيا والربتغال"

الدولة الر�صتميةب. 
777-909م
160-296ه

اجلزائر

دولة االأدار�صةج. 
789-926م
172-375ه

منطقة املغرب االأق�صى- ال�صحراء الكربى

دولة االأغالبةد. 
800-909م
184-296هـ

تون�س -اأجزاء من ليبيا واجلزائر-جزيرة �صقلية

الدولة الطولونيةه. 
868-905م
254-292ه

م�صر - ال�صام - �صقلية

دولة بنو الَر�َصيو. 
893-1300م

280-700ه
اليمن

الدولة احلمدانيةز. 
905- 3-1004م

293-394هـ
املو�صل - ال�صام

الدولة االإخ�صيديةح. 
935-969م
323-358ه

م�صر - ال�صام

الدولة الفاطميةط. 
909-1171م

297-567ه
�صمال اأفريقيا -ال�صام -احلجاز

الدولة االأيوبيةي. 
1171-1250م

567-638ه
م�صر - ال�صام -احلجاز -اليمن

دولة املماليكك. 
1250-1517م

648-932ه
م�صر -ال�صام – احلجاز- اليمن

دولة بني ر�صولل. 
1229-1454م

626-858ه
اليمن

الدولة املرابطيةم. 
1056-1147م

448-541هـ
املغرب – االأندل�س
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الدولة املوحديةن. 
1130-1269م

524- 667ه
غرب اأفريقيا- اأجزاء من االأندل�س

الدول التي ظهرت يف اإيران و اأفغان�صتان و تركيا و العراق يف الع�صر العبا�صي:

االمتداد اجلغرايفالتاريخالدولة

الدولة الطاهريةأ. 
820-872م
205-259ه

اإيران – اأفغان�صتان - اأوزبك�صتان

الدولة ال�صفاريةب. 
867-903م
254-290ه

اإيران -اأفغان�صتان -باك�صتان

الدولة الطربيةج. 
864-928م

250- 316هـ
طرب�صتان

الدولة ال�صامانيةد. 
4-875-999م

261-389هـ
اأوزبك�صتان - اإيران -اأفغان�صتان

الدولة الغزنويةه. 
962-1186م

351-582ه
اأفغان�صتان -اإيران -باك�صتان -الهند

الدولة البويهيةو. 
932-1055م
320-447هـ

فار�س - العراق

دولة ال�صالجقةز. 
1038- 6-1157م

429-552هـ
اإيران -اأفغا�صتان -العراق -ال�صام –االأنا�صول

الدولة االأرتقية "اأتابكية ح. 
ديار بكر"

1072- 8-1409م
465- 11-812هـ

العراق – ال�صام - تركيا

�صالجقة الرومط. 
1077-1300م

470-700ه
االأنا�صول

الدولة اخلوارزميةي. 
1177-1231م

470-628ه
اإيران – اأفغان�صتان- اأوزبك�صتان

دولة بني زنكي "اأتابكية ك. 
املو�صل"

1122-1262م
516-660هـ

العراق – ال�صام - م�صر

اأتابكية اأذربيجانل. 
1136-1225م

531-622ه
اأذربيجان

الدولة الهزارا�صبيةم. 
1147-1339م

542-740ه
كرد�صتان

الدولة ال�صلغورية "اأتابكية ن. 
فار�س" ال�صلغريون/

ال�صلغرية

1148-1287م
543-686ه

اإيران

الدولة الغوريةس. 
1148-1215م

543-612ه
اأفغان�صتان – باك�صتان - اإيران

الدولة القطلغية " اأتابكية ع. 
كرمان"

1222-1303م
619-703ه

اإيران

الدولة اجلالئريةف. 
36-1337-1432م

36-738-835ه
اإيران – تركيا - العراق

الدولة اجلالئريةه. 
36-1337-1432م

36-738-835ه
اإيران – تركيا - العراق
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دولة القراقوينلو "دولة . 6
اخلروف االأ�صود"

1468-1380
782-873ه

اذربيجان – تركيا- اإيران - العراق

دولة االق قوينلو "اخلروف . 7
االأبي�س

1378-1512م
780-918ه

ترك�صتان الغربية - اأذربيجان - تركيا

ال�صفويون. 8
1501-1736م
907-1149هـ

اإيران -اأفغان�صتان -العراق -اأذربيجان

الدولة العثمانية. 9
1299-1924م

699-1342ه
�صرق اأوروبا-ال�صام–العراق- احلجاز-م�صر- ليبيا

قائمة املراجع
القاهرة  امل�صرية،  النه�صة  مكتبة  بريوت،  اجليل،  دار  واالجتماعي.  والثقايف  والديني  ال�صيا�صي  االإ�صالم:  تاريخ  ح�صن.  ابراهيم  ح�صن 

1991م.

ح�صن كرمي اجلاف. مو�صوعة تاريخ اإيران ال�صيا�صي. الدار العربية للمو�صوعات/ بريوت، 2008م.

عماد الدين خليل. االإمارات االأرتقية يف اجلزيرة وال�صام. موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، 1980م.

وحدات درا�صية
متحف بال حدود

ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�شي
مار�س 2012التاريخاالأول الثانوي. م�صرال�صف

زخرفة و �صناعة االآالت الطبيةاملو�صوعات املتداخلةال�صحة و عالج االأمرا�ساملو�صوع
اأمرا�سا�صم الدر�س

الوحدة الدرا�صية
 املادة التعليمية

در�سمدة الن�ساطعلوم /اأحياء

مفهوم مركبمفهوم رئي�صي
البحث. التجربةاالأمرا�س

حاجة االإن�صان املا�صة لعالج االأمرا�س التي يعاين منها دفعته اإلى البحث و اإجراء التجارب للو�صولاجلملة - البيان املفاهيمي
اإلى العالج املنا�صب

اإن حاجة االإن�صان منذ القدم اإلى مقاومة االأمرا�س و االآالم جعلته يالحظ و يتاأمل و يجرب و يطور لكي يجد الفكرة الرئي�صية للمفهوم
االأدوية املنا�صبة و عالج االأمرا�س من اأجل املحافظة علي �صحته و حياة اأف�صل.

الربط باملنهاج الوطني : املحافظة علي ال�صحة
ال�صف االأول الثانوي . م�صر

الفتوحات و دوافعها ..................................................

التوزيع اجلغرايفالفرتات التاريخية
القرن 3 -5هـ / 9-11م،

 الع�صر العبا�صي/ اأمويو االأندل�س
م�صر و ا�صبانيا و املغرب

تعلم  بال�صحة.  يعي�س متمتعا  لكي  و يطور  و يجرب  يتاأمل  و  االآالم جعلته يالحظ  و  االأمرا�س  اإلى مقاومة  القدم  االإن�صان منذ  اإن حاجة 



الدليل التعليمي لمتحف بال حدود

اكتشف الفن االسالمي

56

امل�صلمون الطب من ترجمة كتب الطب االإغريقية و قد تعلم االإغريق الطب بدورهم من الفراعنة اأي من قدماء امل�صريني و تعلم االأوروبيون 
الطب يف جامعة مونبلييه الفرن�صية من ترجمة الكتب العربية يف االأندل�س اإلى الالتينية يف القرون الو�صطي.

اإن ما نراه اليوم من التقدم العلمي يف الطب و ما نراه من عالج الأمرا�س م�صتع�صية و زراعة اأع�صاء ميثل جهود العلماء من دول و من 
قارات خمتلفة و اإ�صافاتهم علي مدي االف ال�صنني لي�س فقط يف الطب و اإمنا اأي�صا يف الكيمياء التي تدخل يف �صناعة الدواء بجانب الثورة 

ال�صناعية و التكنولوجية التي قدمت لنا اأدوية فعالة و اآالت طبية متقدمة.

املادة املرجعية من املتحف االفرتا�شي
ورق و حرب بني اللون و ر�صم اأحمر و اأ�صفر

�سفحتان من خمطوط الأحد االأجزاء الثالثني املكونة للمو�سوعة املوؤلفة من طرف اأحد اأكرب اجلراحني يف زمانه و املعروف يف اأوربا با�سم 
"اأبو القا�صي�س" و ا�صمه العربي اأبو القا�صم الزهراوي الذي عا�س يف قرطبة باالأندل�س من عام 320 اإلى عام 401 هجري/936 - 1016 
ميالدي. ُزخرف املخطوط باأدوات جراحية اكت�سفها املوؤلف بنف�سه. وتظهر هذه ال�سفحة عملية الكي اأي العالج بو�سع اآلة طبية �ساخنة 

جدا علي مكان باجل�صم40 كان يحدده الطبيب يف املا�صي لعالج مر�س معني.

يعر�س املتحف االفرتا�صي بع�س االأدوات اجلراحية التي ا�صتعملها االأطباء يف القرون الو�صطي:
م�سرط جراحي من نحا�س م�سبوب 

القرن 3 هـ / 9م. الع�صر العبا�صي
متحف الفن االإ�صالمي. القاهرة. م�صر

ا�ستخدمها  التي  االأدوات  تنوُّع  و هذا يدل على  اأدوات اجلراحة.  الف�سطاط, �سمن جمموعة كبرية من  امل�سرط يف مدينة  عرث على هذا 
االأطباء العرب يف ممار�صة مهنة الطب واجلراحة منذ القرون الو�صطى.41

الن�شاطات التعليمية:

�صح و خطاأ. �صع عالمة �صح اأو خطاأ اأمام االإجابة املنا�صبة:

40 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;ma;Mus01_F;16;ar
41 www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;eg;Mus01;47;ar
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• يلجاأ االأطباء يف عامل اليوم اإلى العالج بالكي 	
• يلجاأ االأطباء يف عامل اليوم اإلى العالج باالأدوية فقط	
• يلجاأ االأطباء يف عامل اليوم اإلى العالج باالأدوية و بالعمليات اجلراحية 	
• يلجاأ االأطباء يف عامل اليوم اإلى العالج باالأدوية و بالعمليات اجلراحية و باالأ�صعة.	
• كان اأبو القا�صم الزهراوي طبيبا م�صهورا فقط 	
• كان اأبو القا�صم الزهراوي طبيبا م�صهورا و �صانعا الآالت جراحية 	
• احل�صارة العربية كانت مزدهرة يف زمن اأبو القا�صم 	
• احل�صارة االأوروبية كانت مزدهرة يف زمن اأبو القا�صم	
•  اأبو القا�صم الزهراوي عا�س يف تون�س	
• اأبو القا�صم الزهراوي عا�س يف اليمن	
• اأبو القا�صم الزهراوي عا�س يف اإ�صبانيا	

�صع كل دولة من الدول التالية اأمام القارة التي تقع فيها:

ا�صم القارةا�صم الدولة
اأوروبااليمن _______

اإفريقيااإ�صبانيا _______

اآ�صياتون�س _______

اأبو القا�صم اأحد اأكرب اجلراحني يف زمانه. هل يعني تقدم العرب يف الطب عن االأوروبيني يف زمن اأبو القا�صم؟ 

هل كانت اأوروبا يف القرن التا�صع امليالدي تعي�س ح�صارة مزدهرة اأم كانت تعي�س يف ظالم يف الوقت التي كانت فيه احل�صارة االإ�صالمية 
مزدهرة؟

لقد زخرف اأبو القا�صم كتابه باالآالت اجلراحية. كيف تف�صر ذلك : طبيبا فقط اأم طبيب و فنان مبدع يربط الفن بالعلوم الطبية؟

هل الحظت جتان�س االألوان يف الكتابة و الزخرفة؟

هل الطبيب ي�صتطيع اليوم اأن يعالج مري�صا بدون تعاون الكيميائي و ال�صيديل و بدون االعتماد على �صناعة االآالت الطبية احلديثة؟

هل بدون االعتماد على الرتاث الطبي عرب الع�صور يكون من ال�صهل اليوم عالج الكثري من االأمرا�س باالأدوية اأو بالعمليات اجلراحية اأو 
باالأ�صعة؟

ما معني كلمة: مو�صوعة؟ ابحث يف القامو�س عن معناها.

اكتب خطابا ل�صديق تعرفه يف هذا اخلطاب باأبي القا�صم الزهراوي و بريادة العرب يف الطب و يف �صناعة االآالت الطبية م�صتعينا مبوقع 
متحف بال حدود.

الروابط للمعلومات املوجودة يف املتحف:
www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;ma;Mus01_F;16;ar
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www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;eg;Mus01;47;ar

متحف بال حدود
ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�صي

ال�صف الثاين االإعدادي.ال�صف
م�صر

اإبريل 2012التاريخ

فن ر�صم احلدائق و اخلط العربي املو�صوعات املتداخلةالتعمرياالأندل�صياملو�صوع
و الزخرفة

اخلالفة االإ�صالمية زمن االأمويني و العبا�صيني. ال�صف الثاين االإعدادي.ا�صم الدر�س
الوحدة الدرا�صية

املادة التعليمية
الدرا�صات االجتماعية: تاريخ و 

جغرافيا لل�صف الثاين االإعدادي.
در�صنيمدة الن�ساط

�صوف ا�صيف خانه للمادة 
املتداخلة: اللغة العربية

مفهوم مركبمفهوم رئي�صي
تعمريبيئة

من خالل املحافظة على االر�س اجلملة - البيان املفاهيمي
يتم تعمريها

متكن االأمويون يف االأندل�س من ت�صييد املدن و الق�صور يف بيئة زراعية و تنبهوا اإلى  اأهمية متازج العمارة و الفكرة الرئي�صية للمفهوم
الفن و ر�صم احلدائق فاأبدعوا حتفا فنية رائعة ت�صر و تبهج النفو�س

الربط باملنهاج الوطني: تاريخ االإ�صالم. ال�صف الثاين االإعدادي . م�صر

التوزيع اجلغرايفالفرتات التاريخية
الع�صر 

االأ�صرة احلاكمة الن�صرية من 636 - 794ه / 1238 -1391 م
اإ�صبانيا

املادة املرجعية من املتحف االفرتا�صي

عرف العامل مدينة احلمراء منذ القرن الثالث ع�صر امليالدي وا�صتهرت املدينة با�صم القلعة احلمراء ب�صبب اللون االأحمر لرتاب اأ�صوارها. 
ي�صري املتحف االفرتا�صي. اكت�صف الفن االإ�صالمي اإلى اأن احلمراء ت�صم اأربعة مراكز هي : املدينة و الق�صبة و �صاحة الق�صور و البنايات 
االأخرى املوجودة خارج اأ�صوار املدينة. تتميز مدينة احلمراء مبزج فن العمارة بفن ر�صم احلدائق. و يوجد باملدينة اأبراج دفاعية و اأخرى 
�صكنية و كان باملدينة �صبعة ق�صور. و قد بنيت ق�صور احلمراء خالل الن�صف الثاين من القرن الرابع ع�صر امليالدي/ الثامن الهجري. و 
تعر�صت الق�صور لتغيريات الحقة على مدار التاريخ و بقيت اأربع ق�صور مهجورة منذ نهاية القرن اخلام�س ع�صر و حتى بداية القرن التا�صع 

ع�صر و مت احلفاظ على ق�صرين : 
ق�صر كوماري�س كان املقر الر�صمي للملك الذي كان يظهر يف ال�صالة الذهبية و كانت �صالة ال�صفراء مبلطة بالزليج االأزرق واالأبي�س . 1

املزين بزخارف مذهبة و بلط الزليج كان يحمل �صعار "ال غالب اإال اهلل "و �صقف قاعة اال�صتقبال كان عبارة عن ت�صكيالت مب�صطة 
لل�صماوات ال�صبع يف العامل االإ�صالمي . هذه ال�صموات م�صتوحاة من القراآن �صورة 67 اآية 3 . 

ق�صر ال�صباع و به اأربُع �صاالت للحفالت والوالئم و االأم�صيات املو�صيقية و قبة الق�صر ذات املقرن�صات جت�صد الفن الغرناطي. و بعد . 2
اأخذ غرناطة من امل�صلمني يف عام 1492اأعلن امللوك الكاثوليكيون احلمراَء ق�صرًا ملكيا.

احلمراء . غرناطة. ا�صبانيا . االأ�صرة احلاكمة الن�صرية، من 636 ه / م1238 حتى حكم حممد اخلام�س )754- 794ه / 1354 – 1391. 42
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الن�شاطات التعليمية:
�شح و خطاأ . �شع عالمة �شح اأمام االإجابة ال�شحيحة و عالمة خطاأ اأمام االإجابة اخلاطئة

• توجد احلمراء يف اأبو ظبي	
• توجد احلمراء يف ا�صبانيا	
• توجد احلمراء يف اجلزائر	
• توجد احلمراء يف لبنان	
• توجد احلمراء يف فل�صطني	

اكتب ا�صماء القارات التي تقع فيها الدول ال�صابقة
�صف �صالة ال�صفراء بق�صر كوماري�س 

هل الحظت اأثر القراآن و اخلط العربي يف زخرفة اإحدى قاعات اأحد ق�صور احلمراء؟ 
اذكر ا�صم هذا الق�صر و ا�صم ال�صورة القراآنية

ما عدد �صاالت ق�صر ال�صباع و وظيفة كل �صالة ؟
يف اأي ع�صر بنيت احلمراء ؟

ما هي العنا�صر املعمارية الدفاعية يف مدينة احلمراء؟
 ماذا فعل امللوك الكاثوليكيون بق�صر احلمراَء بعد اأخذ غرناطة من امل�صلمني ؟

يف اأي عام ا�صتولى امللوك الكاثوليكيون علي ق�صر احلمراَء من امل�صلمني ؟
متي انتهي حكم امل�صلمني لالأندل�س؟

هل ات�صم حكم امل�صلمني لالأندل�س بالتعمري اأم بالتدمري ؟ 
حتدث عن معامل احل�صارة االإ�صالمية الرائعة يف االأندل�س يف العلوم

اكتب خطاب ل�صديق لك تخربه فيه عن معامل احل�صارة االإ�صالمية يف االأندل�س يف الطب و الفلك 
اكتب مو�صوع حول الفل�صفة و العمارة يف احل�صارة االإ�صالمية االأندل�صية

 اكتب فقرة عن الفنون يف االأندل�س. 
ما هي منظومة النقو�س التي تنفرد بها الهمربا عن باقي ق�صور االأندل�س؟ 

ما هو انطباعك عن احلمراء من حيث مزج العمارة بالفنون الزخرفية الدينية و النباتية و بفن ر�صم احلدائق؟
ماهي ال�صمات الفنية و املعمارية التي جعلت من الهمربا اأو القلعة احلمراء التي ت�صمل الق�صور ال�صبعة واملدينة حتفة فنية فريدة يف العامل 

االإ�صالمي ؟ 
بعد زيارتك للحمراء من خالل املتحف االفرتا�صي. اكت�صف الفن االإ�صالمي . اكتب خطابا لزميل لك ت�صف له احلمراء 

ما هي العنا�صر الفنية امل�صرتكة بني ق�صري كوماري�س و ال�صباع من جهة و ق�صري عمرة و ق�صر احلري الغربي من جهة اأخري؟ ا�صتعن 
مبوقع املتحف االفرتا�صي. اكت�صف الفن االإ�صالمي.

الروابط للمعلومات املوجودة يف املتحف
www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;es;Mon01;15;ar
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متحف بال حدود
ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�صي

ال�صف الثاين االإعدادي.ال�صف
م�صر

مايو 2012التاريخ
اأن�صطة جماعية مقرتحة حتت عنوان 

: احل�صارة االإ�صالمية و العلوم و 
الفنون

الهدف : تاأهيل التالميذ و املدر�صني 
علي العمل يف فريق علي �صوء 

اأهداف املنهج الدرا�صي و تكامل 
حمتوي املواد الدرا�صية. انظر نهاية 

الدر�س.
احل�صارة االإ�صالمية و العلوم و املو�صوع

الفنون
التحاليل الكيميائية و املثلثات و املو�صوعات املتداخلة

الدوائر و االآالت املو�صيقية
روائع احل�صارة االإ�صالمية يف العلوم و االآدابا�صم الدر�س

الوحدة الدرا�صية
 املادة التعليمية

الدرا�صات االجتماعية: تاريخ و 
جغرافيا لل�صف الثاين االإعدادي.

در�صنيمدة الن�ساط

�صوف ا�صيف خانه للمادة املتداخلة: 
 الكيمياء و الريا�صيات و املو�صيقي و 

الدين و اللغة العربية 

مفهوم مركبمفهوم رئي�صي
احل�صارةالعلم

توؤدي النه�صة العلمية و االأدبية و ت�صجيع الدولة للعلماء اإلى ازدهار احل�صاراتاجلملة - البيان املفاهيمي
حينما ت�صجع الدولة العلماء يف كافة املجاالت . و تلعب املناف�صة العلمية و االأدبية دورا هاما يف ازدهار احل�صارات. الفكرة الرئي�صية للمفهوم

لقد اأبهرت احل�صارة العربية – االإ�صالمية العامل وكان وراء ازدهارها م�صاندة و ت�صجيع العلماء من قبل اخللفاء 
االأمويني و العبا�صيني و الفاطميني و االأيوبيني و املماليك. ي�صاف اإلى ذلك اأن الدين االإ�صالمي يحث امل�صلمني على 

طلب العلم و يدعو القراآن امل�صلمني اإلى القراءة التي تعترب مفتاح العلم و املعرفة مبعناهما العام . و ال عجب يف 
 43» ذلك فالقراآن معناه املعجمي : القراءة . و اأول كلمة نزلت يف القراآن طبقا لعلماء و موؤرخي امل�صلمني هي: »اْقَراأْ

هذا االأمر موجه للنبي حممد و من خالله اإلى كل امل�صلمني. �صاعدت هذه العوامل طالب العلم علي ترجمة الرتاث 
االإغريقي و الفار�صي اإلى العربية و اإلى التعلم و االإبداع بجانب حفظ تراث احل�صارات االأخرى.

الربط باملنهاج الوطني
تاريخ االإ�صالم . ال�صف الثاين االإعدادي 

احل�صارة االإ�صالمية. ال�صف الثالث الثانوي . م�صر
م�صر

التوزيع اجلغرايفالفرتات التاريخية
الع�صر:
• العبا�صي	
• الفاطمي	

م�صر
�صوريا

اإلى  اأتباعهم باحلق يف اخلالفة النت�صابهم  اإلى ادعاء  اأبي طالب رابع اخللفاء الرا�صدين و ابنه احل�صني  اأدى مقتل علي بن  الفاطميون. 
بعد  تون�س  تاأ�صي�س دولة لهم يف  العبا�صيني و متكنوا من  و  االأمويني  اأتباعهم يف حروب مع  و  الفاطميون  النبي حممد. دخل  فاطمة بنت 
االإطاحة بحكم االأغالبة �صنة 297ه/909م ثم متكنوا من ال�صيطرة علي م�صر يف 357ه/969م و نقلوا عا�صمتهم للقاهرة التي ناف�صت بغداد 

و قرطبة يف العلوم و الفنون.

�صورة العلق 43
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املادة املرجعية من املتحف االفرتا�شي
طبق كبري. القرن 11 م - الع�صر الفاطمي - متحف الفن االإ�صالمي. القاهرة. م�صر

القطعة عبارة عن طبق كبري من اخلزف ُر�صمت زخارفه بالربيق املعدين فوق الطالء الزجاجي. الطبق ذو حافة م�صطحة متيل اإلى اخلارج 
يزخرفها اإطار من مثلثات متعاقبة ت�صبه اأ�صنان املن�صار. وباطن الطبق عليه مو�صوع ت�صويري ميثل �صيدة جال�صة تعزف على اآلة وترية ت�صبه 

القيثارة. وترتدي هذه ال�صيدة ثوبًا طوياًل وا�صع الكّمني مزينًا باأ�صرطة واأ�صكال �صليبية وياقته على �صكل 7 . وتلب�س ال�صيدة ُعقدًا ق�صريًا 
على �صكل 7 اأي�صًا. وقد زخرفت طيات الثوب عند الرجلني بزخارف متيزت بها املالب�س الفاطمية. وُر�صم وجه ال�صيدة يف و�صع جانبي، 
وهي ترتدي على راأ�صها ع�صابة ت�صبه العمامة يظهر من حتتها خ�صلتان من ال�صعر على جانبي الوجه و�صعر ق�صري خلف الرقبة. ويزخرف 
اأوراق  منها  تخرج  نباتية  فروع  ور�سومات  ونقاط  بدوائر  مملوءة  رفيعة  بخطوط  حمددة  منتظمة  غري  م�سطحات  الر�سم  حول  االأر�سية 
خمروطية ال�صكل. و يظهر على ي�صار ال�صيدة ر�صم اإبريق دقيق الت�صميم حتيط به اأوراق نباتية حمّورة ويخرج من فوهته فرعان مزهران. 
ويزخرف اإطار الطبق عند ات�ساله باحلافة خطوط �سميكة. الر�سم على الطبق ُيظهر �سمات ر�سومات االأ�سخا�س يف الع�سر الفاطمي و 
ت�صمل الوجوه القمرية امل�صتديرة و العيون اللوزية و العمائم على روؤو�س الرجال و الع�صائب على روؤو�س ال�صيدات. و الزخارف املوجودة 
على الطبق مقتب�صة من الزخارف النباتية وغري النباتية التي ظهرت على اخل�صب و العاج و املعادن يف الع�صر الفاطمي. كانت ال�صناعة 
اخلزفية و منتجاتها ذات الربيق املعدين من اأ�سهر ما امتازت به م�سر الفاطمية اإذ منت هذه ال�سناعة وازدهرت يف مدينة الف�سطاط يف 

م�صر التي عرث يف احلفريات التي جرت فيها على قطع خزفية كثرية من هذا النوع44.

الن�شاطات التعليمية:
�صح و خطاأ . �صع عالمة �صح و خطاأ اأمام االإجابات املنا�صبة التالية

• الطبق عليه زخارف حيوانية	
• الطبق عليه زخارف نباتية	
• الطبق عليه زخارف اآدمية	
• مر�صوم على الطبق اآلة طبية	
• مر�صوم على الطبق اآلة مو�صيقية	
• مر�صوم على الطبق اآلة هند�صية	
• ُر�صمت زخارف الطبق بالربيق املعدين فوق الطالء الزجاجي	
• ُر�صمت زخارف الطبق بالربيق املعدين حتت الطالء الزجاجي	
• يوجد الطبق االآن يف املغرب 	
• يوجد الطبق االآن يف لبنان 	
• يوجد الطبق االآن يف م�صر 	
• يوجد الطبق االآن يف كندا 	

 هل ا�صتخدم الفنان علم الريا�صيات يف الزخرفة ؟
اذكر قطر الطبق

�صنع الطبق يف القرى احلادي ع�صر امليالدي. اذكر القرن الهجري الذي �صنع فيه الطبق
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ما هي عنا�صر الريا�صيات التي توجد �صمن الزخارف؟
ما هي عنا�صر الريا�صيات التي تكرر ر�صمها �صمن الزخارف؟

اذكر الرقم الذي ا�صتخدم يف الزخرفة
من بني الزخارف يالحظ تكرار ر�صم رمز الإحدى الديانات ال�صماوية. اذكر هذا الرمز و ا�صم هذه الديانة

من بني الزخارف اإحدى االأواين. اذكر ا�صمها
ما ا�صم تاجر االآثار الذي باع الطبق للمتحف ؟

ما هي �صمات ر�صم االأ�صخا�س يف الع�صر الفاطمي؟
ما هي �صمات الزخارف التي ظهرت على اخل�صب والعاج واملعادن يف الع�صر الفاطمي؟

اكتب فقرة من ع�صرة اأ�صطر حول ازدهار الفن يف الع�صر الفاطمي اأو يف الع�صر العثماين م�صتعينا مبوقع املتحف االفرتا�صي . اكت�صف الفن 
االإ�صالمي و بهذا الدر�س. قدم هذه الفقرة لتالميذ الف�صل و اأجب علي اأ�صئلتهم

الروابط للمعلومات املوجودة يف املتحف
http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;eg;Mus01;38;ar

العبا�شيون
�سوا عا�سمة اخلالفة يف بغداد عقب �سقوط دولة اخلالفة االأموية يف ال�سرق. ات�سعت دولة اخلالفة العبا�سية  تويل العبا�سيون ال�سلطة واأ�سَّ
 . العبا�صيني  نيابة عن  تون�س والطولونيون حكَم م�صر  االأغالبة حكَم  تولَّى  و  ا�صتمر حكمهم بني عامي 132–656 هـ/750–1258 م.  و 
ازدهرت احل�صارة االإ�صالمية يف الع�صر العبا�صي الهتمام اخللفاء بالعلوم و الريا�صيات و الفلك و الطب و الفل�صفة و �صجعوا التعليم و 
ترجمة كتب الرتاث االإغريقي و الفار�صي و الهندي كما ن�صطت احلركة التجارية معتمدة على الكثري من املنتجات و خا�صة �صناعة الزجاج 
ر اإلى اأنحاء العامل. و يف نهاية القرن الثالث الهجري فقد العبا�صيون م�صر و تون�س و �صهد نهاية الع�صر  واخلزف والن�صيج التي كانت ُت�صدَّ

العبا�صي تدمري بغداد علي يد املغول يف منت�صف القرن ال�صابع الهجري.

املادة املرجعية من املتحف االفرتا�شي
اإناء كيميائي . القرن 3- 4 ه/ 9 - 10 م - الع�صر العبا�صي - املتحف الوطني بدم�صق. �صوريا

اإناء زجاجي كيميائي م�صنوع باأ�صلوب النفخ جذعه بي�صوي. يت�صل بجذع االإناء اأنبوب طويل رفيع معقوف باجتاه االأعلى. و االأنبوب �صيق 
عند ات�صاله باجلذع يت�صع تدريجيًا باجتاه ال�صفة املنب�صطة البارزة نحو اخلارج. االإناء م�صنوع من الزجاج الرقيق االأبي�س ال�صفاف و هو 
خاٍل من الزخارف لي�صمح مبالحظة عمليات التفاعل الكيميائي. �صهد الع�صر العبا�صي خا�صة نه�صة علمية و ح�صارية كبرية واكت�صف 

املنقبون الكثري من االآثار الزجاجية ذات اال�صتعماالت النفعية التي يعود تاريخها اإلى هذا الع�صر.

ازدهرت �صناعة الزجاج على مدى الع�صور يف عدة مراكز من البالد االإ�صالمية مثل اإيران و العراق و �صورية و م�صر. كانت منطقة الرقة 
مكانًا ل�صنع القطعة نظرًا الكت�صاف قطع زجاجية مماثلة و م�صنع للزجاج يف الرقة. هذا باالإ�صافة اإلى اأن الرقة منطقة ح�صرية �صخمة 

ازدهرت يف الع�صر العبا�صي45.
الن�شاطات التعليمية:

�صح و خطاأ . �صع عالمة �صح و خطاأ اأمام االإجابة املنا�صبة
• االأواين الكيميائية مفيدة لالإن�صانية	

45 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;sy;Mus01;15;ar
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• االأواين الكيميائية م�صرة لالإن�صانية 	
• االأواين الكيميائية عدمية الفائدة لالإن�صانية	
• اهتمام امل�صلمني بالكيمياء منذ اأكرث من األف �صنة يعد اأحد مالمح االزدهار احل�صاري 	
• اهتمام امل�صلمني بالكيمياء منذ اأكرث من األف �صنة ال يعد اأحد مالمح االزدهار احل�صاري	
• ا�صتمر حكم العبا�صيني ثالثة قرون	
• ا�صتمر حكم العبا�صيني اأربعة قرون	
• ا�صتمر حكم العبا�صيني خم�صة قرون	
• كانت عا�صمة اخلالفة العبا�صية دم�صق	
• كانت عا�صمة اخلالفة العبا�صية بغداد	
• كانت عا�صمة اخلالفة العبا�صية القاهرة 	
• �صقطت بغداد بعد هجوم املغول يف �صنة 656 هـ/1258 م 	
• �صقطت بغداد بعد هجوم املغول يف �صنة 657 هـ/1259م	
• �صقطت بغداد بعد هجوم املغول يف �صنة 655 هـ/1257 م	

ملاذا ازدهرت احل�صارة العربية االإ�صالمية يف عهد العبا�صيني؟
ما هو الدليل على ازدهار احل�صارة العربية االإ�صالمية يف عهد العبا�صيني؟

اذكر ارتفاع االإناء الكيميائي 
ما هو طول قطر بطن االإناء الكيميائي؟

ما هي ا�صتعماالت االإناء الكيميائي؟
ملاذا �صنع هذا االإناء الكيميائي من الزجاج الرقيق االأبي�س ال�صفاف و بدون زخارف؟

االنفتاح علي االآخر و التعاون معه يوؤدي اإلى التقدم و الرخاء و احلروب توؤدي اإلى التاأخر و الدمار.

ا�صرح اجلملة ال�صابقة لزمالئك يف الف�صل علي �صوء درا�صتك للع�صر العبا�صي يف متحف بال حدود و على �صوء احلروب التي �صهدها 
العامل يف القرنني الع�صرين و احلادي و الع�صرين

�صع العن�صر املوجود يف املجموعة ا اأمام ما ينا�صبه يف املجموعة ب
املجموعة ا

االإناء الكيميائي ي�صتخدم 
ي�صتعمل عازف املو�صيقي 

اخلط العربي 
املجموعة ب 
اآلة القيثارة

يعد عن�صر زخريف اإ�صالمي
يف املعامل للتحليل

الروابط للمعلومات املوجودة يف املتحف
 http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;eg;Mus01;38;ar

http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;sy;Mus01;15;ar

اأن�شطة جماعية مقرتحة مل�شروع حتت عنوان مثل:
احل�صارة االإ�صالمية و العلوم و الفنون
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اأو يختار املدر�صون عناوين اأخرى تتنا�صب مع حمتوى امل�صروع.

الهدف : تاأهيل التالميذ و املدر�صني على العمل يف فريق على �صوء اأهداف املنهج الدرا�صي و تكامل حمتوى املواد الدرا�صية.

ميكن ملدر�صي بع�س املواد مثل اللغة العربية و الدين و العلوم و الريا�صيات و التاريخ اأن يكلف كل منهم جمموعات من التالميذ بحيث 
ت�صمل كل جمموعة ثالثة تالميذ بدرا�صة بع�س املوا�صيع مثل كتابة مو�صوع حول اأ�صكال الريا�صيات يف الزخرفة و جمموعات تتناول اهتمام 
العبا�صيني اأو الفاطميني اأو العثمانيني بالعلوم و بالعلماء اأو اهتمام الدين االإ�صالمي بالعلم و بالعلماء اأو و�صف بع�س اأدوات و اأواين املعمل 
و اأهميتها اأو �صرح االآيات القراآنية االأويل : « اقراأ» و عالقة القراءة بالثقافة و بالعلم و تقدمي املو�صوعات لتالميذ الف�صل ثم يقوم باقي 

التالميذ بالت�صويت الختيار املجموعة الفائزة.

اأن يقوم بدرا�صة املو�صوعات التي تخ�س مادته مع  اأو الكيمياء  اأو الريا�صيات  اأو اللغة العربية  اأو مادة الدين  ميكن ملدر�س مادة التاريخ 
جمموعات من تالميذه و يختار املدر�س اإجناز املجموعة الفائزة و تعليقها علي جملة احلائط باملدر�صة اأو ن�صرها علي موقع املدر�صة ب�صبكة 
املعلومات مع اإجنازات املجموعات الفائزة يف املواد االأخرى يف ف�صول درا�صية اأخرى و ذلك بعد التن�صيق بني املدر�صني و موافقة اإدارة 

املدر�صة.
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متحف بال حدود
ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�صي "وحدة درا�صية"

التاريخالتا�صعال�صف
تاريخ الفن االإ�سالمي , اأمناط املو�صوعات املتداخلهالزخرفة االإ�صالميةاملو�صوع

الزخرفة االإ�صالمية
الريا�صيات : االأ�صكال الهند�صية

الوحده الدرا�صية
 املادة التعليمية

مدة الن�ساطالفن والعمارة االإ�صالمية

الفن االإ�سالمي ,اأمناط الزخرفة االإ�سالمية ,تاريخ )ال�سف التا�سع ( تتناول امناط الزخرفة االإ�سالمية تو�صيح تداخل املو�صوعات
الريا�صيات )االأ�صكال الهند�صية) ال�صف ال�صابع ت�صميم لوحة زخرفية باأ�صكال هند�صية

مفهوم مركبمفهوم رئي�صي
التطور – االبتكاراالنفتاح العلمي

نتيجة االنفتاح العلمي اأدى اإلى تطور يف جماالت الزخرفة نتج عنه تزيني على االأواين واأهم عنا�صر الزخرفة اجلملة - البيان املفاهمي
االإ�صالمية االأ�صكال الهند�صية

ظهرت االأواين الزجاجية امللونة وغري امللونة و اتخذت اأ�صكاال هند�صية و �صورا نباتية و متثلت بالكوؤو�س و ال�صحون و الفكرة الرئي�صية للمفهوم
االباريق

الربط باملنهاج الوطني
ال�صف التا�صع: تاريخ احل�صارات االإ�صالمية ا�صتعمل الفناون امل�صلمون الزخرفة االإ�صالمية والتزيني على االأدوات معتمدين على عنا�صر هند�صية . 1
الريا�صيات: ال�صف ال�صابع: االأ�صكال الهند�صية . 2

تكلف الطالبات بت�صميم لوحة زخرفية بعنا�صر هند�صية 
املاده املرجعيه من املتحف االفرتا�صي

الروابط مع املوجودات يف املتحف
ن اأطراف هذه االآنية، والتي ُتوحي باأوراق وردة  يتم اإبراز ال�صكل املفتوح لالأكواب وال�صحون باأ�صكال زخرفية تاأخذ �صكل اأ�صعة، مثل االأوراق الب�صيطة التي ُتزيِّ

تتفتَّح. اأما على االأباريق، فكان يتم ا�صتخدام �صرائط زخرفية تربز اأق�صامها املختلفة
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متحف بال حدود
ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�صي "وحدة درا�صية"

التاريخالتا�صعال�صف
املو�صوعات خ�صائ�س الفن االإ�صالمياملو�صوع

املتداخلة
خ�صائ�س الفن االإ�صالمي + 

الع�صوراالإ�صالمية
الوحدة الدرا�صية

املادة التعليمية
مدة الن�ساطالفنون االإ�صالمية

مادة الرتبية الفنية + تاريخ احل�صارة العربية االإ�صالميةتو�صيح تداخل املو�صوعات

مفهوم مركبمفهوم رئي�صي
الزهدالرتف

اأدت �صفة الزهد يف احلياة الدنيا اإلى ظهور نوع من اخلزف مل يعرف اإال يف الفن االإ�صالمي يف ذلك الوقت، ويتيح اجلملة - البيان املفاهمي
احل�صول على اأواٍن خزفية ت�صلُح بديال الأواين الذهب والف�صة

ازدهار احل�صارة االإ�صالمية والرثاء الذي و�صل اإليه اخللفاء يف الع�صراالأول، دفع امل�صلمني لال�صتمتاع بهذا الرثاء يف الفكرة الرئي�صية للمفهوم
الوقت الذي كان وازع االإميان والدين قويني يف نفو�صهم يدعوهم للتق�صف. وهكذا كان على الفنان امل�صلم اأن يحقق هذه 
املواءمة با�صتخدم اخلزف املزجج ذي الربيق املعدين الذي ي�صاهي الذهب والف�صة جمااًل )وهو نوع من اخلزف مل 
يعرف اإال يف الفن االإ�صالمي يف ذلك الوقت، ويتيح احل�صول على اأواٍن خزفية ت�صلُح بديال الأواين الذهب والف�صة( و 

هذا النوع يعترب من اأرقى اأنواع اخلزف يف العامل حيث ا�صتخدم يف تزيني امل�صاجد والعمارة واالأواين.
الربط باملنهاج الوطني

وزارة الرتبية والتعليم، كتاب الرتبية الفنية لل�صف التا�صع، االأردن، الطبعة االأولى، 1997. 
وزارة الرتبية والتعليم، كتاب تاريخ احل�صارة العربية االإ�صالمية لل�صف التا�صع، االأردن.

املادة املرجعية من املتحف االفرتا�صي
الروابط مع املوجودات يف املتحف

فنون الزخرفة والزينة

»اإ�صافة الربيق املعدين لزخرفة االأواين تقنية اإ�صالمية من حيث اجلوهر«
اإ�صافة الربيق املعدين لزخرفة االأواين تقنية اإ�صالمية من حيث اجلوهر، ظهرت على االأعمال الزجاجية قبل �صيوع 
تطبيقها على االأواين اخلزفية. ويف م�صر، كان فن الربيق املعدين املطبق على الزجاج ابتكارًا معروفًا على االأقل منذ 

القرن الثاين الهجري/الثامن امليالدي.
افني املهاجرين، اأوج  وبالفعل �صرعان ما بلغت اأواين اخلزف املعاجلة بالربيق املعدين بف�صل رعاية الفاطميني للخزَّ
اإنتاج اخلزف يف م�صر. و �صمل االإنتاج اأمناطًا اأخرى من اخلزف امل�صقول. ت�صمل م�صاغل بع�س كبار اخلزافني املهرة 

املعروفة مدر�صة م�صلم ومدر�صة �صعد.

اإنتاج حيوانات وطيور ثالثية االأبعاد  �س احلرفيون يف جماالت  وقد كر�صت �صناعة مزدهرة اأخرى للمعادن وتخ�صَّ
واأواين معدنية م�صبوبة ومطروقة، ومعدات علمية مثل االإ�صطرالبات و اأدوات اجلراحة.

»بادر اخلليفة امل�ستعني باهلل اإلى اإر�سال 139 لوحًا مربعًا من اخلزف امل�صقول لتجديد املحراب«

انخراطًا مبا�سرًا يف  البذخ والرتف  املولعان بحياة  امللكي  والبالط  املبكرة, انخرط احلاكم  العبا�سية  الفرتة  خالل 
ى  اأدَّ وعندما  وت�صنيعه.  امل�صقول  اخلزف  تطوير  وال�صيما  اخلزفيات،  �صناعة  �صعيد  على  جديدة  ابتكارات  رعاية 
 139 اإر�سال  اإلى  اإلى هدم جامع القريوان الكبري يف عام 247 هـ/862 م, بادر اخلليفة امل�ستعني باهلل  اأحد الزالزل 
اف من بغداد ليقوم ب�صناعة املزيد من االألواح. كما تربع  لوحًا مربعًا من اخلزف امل�صقول لتجديد املحراب مع خزَّ
العربي  زار اجلغرايف  م،  هـ/950  لبناء منرب جديد. ويف عام 338  ال�صاج  وبخ�صب  رخامية  وباألواح  املال  مببلغ من 
"ابن حوقل" تون�س وامتدح جمال اخلزفيات امل�صقولة امل�صنوعة حمليًا، م�صاويًا اإياها بنظريتها امل�صنعة يف العراق.
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التوزيع اجلغرايفالفرتات التاريخية
القرن اخلام�س ال�صاد�س/ احلادي ع�صر الثاين ع�صر - -

العهد الفاطمي
جامع القريوان الكبري

770 هجري/ 737 ميالدي
الفرتتان االأموية والعبا�صية

جمهورية م�صر العربية
القريوان، املدينة، تون�س

مالحظات
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متحف بال حدود
ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�صي "وحدة درا�صية"

التاريخالتا�صعال�صف
املو�صوعات جماالت الفنَّ االإ�صالمياملو�صوع

املتداخلة
فنون الكتابة + احلرف

الوحدة الدرا�صية
املادة التعليمية

مدة الن�ساطالفنون االإ�صالمية

مادة الرتبية الفنية + الرتبية املهنيةتو�صيح تداخل املو�صوعات

مفهوم مركبمفهوم رئي�صي
االبداع واالبتكاراالحرتاف

االأعمال احلرفية التي تنتج اأعمااًل تت�صف باجلمال وحتتاج اإلى احل�س الفني الإنتاجها. وهو الفن الذي يجمع بني اجلملة - البيان املفاهمي
االأداء الوظيفي )النفعي( واالأداء اجلمايل له.

من الفكرة الرئي�صية للمفهوم جميعها  التطبيقية  الفنون  على  هذا  وينطبق  معًا.  واالإبتكار  والعلم  ال�صنعة  بني  يجمع  التطبيقية  الفنون  مفهوم 
ت�صنع  ما  عادة  التي  اجلميلة  الفنون  تختلف عن  وهي  واالأواين  واالأخ�صاب  الزجاج  اإلى  واملعادن  املن�صوجات  �صناعة 
لعر�صها على النطاق الثقايف واالأكادميي ولكنها ال ت�صتخدم بطريقة عملية يف احلياة. واحلريف هو الفّنان كونه يبتكر 
بتزيني  معني  كونه  واخلالفاء  ال�صالطني  من  ويقرب  يكرم  وكان  العملية  احلياة  يف  ا�صتخدامها  ميكن  اأعماال  ويبدع 

امل�صحف ال�صريف واملباين وامل�صاجد.
الربط باملنهاج الوطني

وزارة الرتبية والتعليم، كتاب الرتبية الفنية لل�صف التا�صع، االأردن، الطبعة االأولى، 1997. 
وزارة الرتبية والتعليم، كتاب الرتبية املهنية لل�صف التا�صع، االأردن.

املادة املرجعية من املتحف االفرتا�صي
الروابط مع املوجودات يف املتحف

اخلزفيات العبا�صية

 
»باتت �صل�صلة كاملة من اخلزفيات تلبي حاجات االأذواق املحلية وت�صبع الرغبة يف االأ�صلوب ال�صيني«

اإلى حدود الع�صر العبا�صي مل يظهر اأي منط اأو اأ�صلوب مميز الآنية اخلزف ميكن و�صفه فنيًا على اأنه 
منط اأو اأ�صلوب »اإ�صالمي«. فالفرق الوا�صح االأول عن ت�صاميم ما قبل االإ�صالم ي�صبح جليًا بدءًا من 
ال�صينية.  للخزفيات  تقليدًا  اآنية  ت�صميم  م�صار  امليالدي، يف  الهجري/التا�صع  الثالث  القرن  اأوا�صط 
مع  مت�صافرة  وال�صقل  الزخرفة  يف  مبتكرة  وتقنيات  الت�صنيع  يف  جديدة  مناهج  عن  متخ�صت  وقد 
طيف جديد من االأ�صكال والر�صوم التزيينية التي مل تكن االأ�صواق قد �صهدتها من قبل �صل�صلة كاملة من 
اخلزفيات التي لبت حاجات االأذواق املحلية كما اأ�صبعت الرغبة يف االأ�صلوب ال�صيني . وت�صتمل الر�صوم 

طة والنقو�س املخطوطة. املُ�صتخدمة خالل هذه الفرتة على �صعف النخيل و اأوراق النباتات املنمَّ
اخلزفيات العبا�صية

»بادر اخلليفة امل�ستعني باهلل اإلى اإر�سال 139 لوحًا مربعًا من اخلزف امل�صقول لتجديد املحراب«
خالل الفرتة العبا�سية املبكرة انخرط احلاكم والبالط امللكي املولعان بحياة البذخ والرتف انخراطًا 
امل�صقول  ابتكارات جديدة على �صعيد �صناعة اخلزفيات وال�صيما تطوير اخلزف  مبا�صرًا يف رعاية 
م،  هـ/862   247 عام  يف  الكبري  هدم جامع القريوان  اإلى  الزالزل  اأحد  ى  اأدَّ وعندما  وت�صنيعه. 
مع  املحراب  لتجديد  امل�صقول  مربعًا من اخلزف  لوحًا   139 اإر�سال  اإلى  باهلل  بادر اخلليفة امل�ستعني 
اف من بغداد ليقوم ب�صناعة املزيد من االألواح. كما تربع مببلغ من املال وباألواح رخامية وبخ�صب  خزَّ
ال�صاج لبناء منرب جديد. و يف عام 338 هـ/950 م زار اجلغرايف العربي "ابن حوقل" تون�س وامتدح 

جمال اخلزفيات امل�صقولة امل�صنوعة حمليًا م�صاويًا اإياها بنظريتها امل�صنعة يف العراق.
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»مل يرتدد احلرفيون يف ا�صتلهام جملة التاأثريات الكثرية املتاحة لهم من امل�صادر ال�صرقية والغربية 
على حدٍّ �صواء«

ولعل االأبرز كان تطور اإنتاج ن�صخ القراآن اإذ جنح التعاون فيما بني اخلطاطني ونقا�صي النمنمة وجملِّدي 
الكتب يف اإيجاد خمطوطات فائقة الروعة والبهاء جديرة بالتطلعات الدينية لل�صلطنة اململوكية. فكانت 
ت�صنع اأ�صياء معدنية مبهرة، مر�صعة يف اأغلب االأحيان بكثرٍي من االإتقان لالأ�صواق الداخلية وللت�صدير 

مع ت�صنيع بع�س احلاجات بتكليف اأفراد من زبائن اأجانب.
»ذاع �صيت م�صر اململوكية على �صعيد اإنتاج وت�صدير اأنواع من االأقم�صة مثل احلرير املن�صوج واالأقم�صة 

القطنية«
اأ�صحت االأواين الزجاجية اأحد اأ�صهر اإجنازات الفن اململوكي مع ت�صكيل م�صباح امل�صجد مظهرًا بارزًا 
من مظاهر اإنتاج االأواين الزجاجية. كما ذاع �صيت م�صر اململوكية على �صعيد اإنتاج وت�صدير اأنواع من 
االأقم�صة مثل احلرير املن�صوج واالأقم�صة القطنية املطبوعة. وداأبت ور�صات خزف على ابتكار طيف مفعم 
ال�صيني  ال�صيالدون  لتقليد  بع�صها  مم  �صُ العالية،  االأواين اخلزفية ذات اجلودة  باحلياة وجذاب من 
القوالب  اأن حرفيي حفر اخل�صب جنحوا يف تطوير  اإلى  اإ�صافًة  واالأبي�س،  االأزرق  اللون  واالأواين ذات 

املعمارية وقطع االأثاث وحتى التوابيت عرب اإغنائها بت�صاميم جنوم هند�صية مر�صعة حمفورة باإتقان.

فنون الزخرفة والزينة
»كانت الرثوة املادية للحقبة الفاطمية متجلية اأي�صًا يف �صك النقد«

يتميز فن حفر اخل�صب الفاطمي بتقنية حفر نافر بالغة االإتقان وبحيوية م�صاهده الت�صويرية املتكررة 
املنفذة على اأنواع خمتلفة من االأخ�صاب املحلية وامل�صتوردة. اأحيانًا كانت االألواح املنجزة ُتدهن وُتطلى 
برقائق  مغطاة  اأي�صًا  كانت  اخل�صبية  االأبواب  فاإن  وباملنا�صبة،  للنار.  مقاومة  جلعلها  وتعالج  وُت�صقل 
نحا�سية مزخرفة. كما كان يجري حفر العاج وغريه من اأمناط العظام وا�ستخدامها لتطعيم منتجات 

خمتلفة.
كانت الرثوة املادية للحقبة الفاطمية متجلية اأي�صًا يف �صك النقد. فالدنانري الذهبية والدراهم الف�صية 
ة اأوزان هذه القطع النقدية  والفلو�س النحا�صية الفاطمية كانت اأي�صًا متداولة على نطاق وا�صع. و اأما دقَّ

فكانت ُتقا�س باأوزان زجاجية مغ�صاة بالت�صمية املعنية مع ا�صم احلاكم

»لعل التعبري االأبلغ عن الفن االإ�صالمي الديني هو فن عمارة امل�صاجد«
اإن دور دم�صق بو�صفها نقطة انطالق اإلى احلج �صنويًا يعزز من الطابع الديني للمدينة. ففي الفرتة 
االأيوبية كانت �صاحية با�صم "امليدان" قد منت على جانبي طريق احلج وما لبثت اأن اأ�صبحت بوؤرة مهمة 
الإنتاج الفن الديني. ولعل التعبري االأبلغ عن الفن االإ�صالمي الديني خالل احلقبتني االأتابكية واالأيوبية 
هو فن عمارة امل�صاجد وُن�صخ القراآن املزخرفة. وبذلك يبقى فن البناء احلجري واحلفر على اخل�صب 

املتجليان يف املاآذن واملحاريب واملق�صورات واملنابر خري دليٍل على هذا التفوق

لكتاتيب )املدار�س( والتعليم

» ت�صهد الزخارف املعدنية املعقدة على االأدوات العلمية على تطور جمموع االخت�صا�صات العلمية«
الزخارف  وت�صهد  واللغوية.  الدينية  البحوث  مع  جنب  اإلى  جنبًا  العلوم  تدري�س  على  العادة  درجت 
فاالإ�صطرالبات  العلمية.  االخت�صا�صات  جمموع  تطور  على  العلمية  االأدوات  على  املعقدة  املعدنية 
على  الرمل  �صرب  ممار�صة  وقامت  بدقة.  ات  املجرَّ لقراءة  االأهمية  بالغة  كانت  ال�صم�صية  والكواكب 
العز  "اأبو  الالمع  امليكانيكي  املهند�س  كان  بامل�صتقبل.  للتكهن  خ�صي�صًا  م�صممة  اأدوات  ا�صتخدام 
اإ�صماعيل اجلزيري" متمتعًا برعاية بالط االأراتقة يف ديار بكر عام 603 هـ/1206 م حني األف كتابًا 

مو�صحًا بال�صور عن الهند�صة املائية وامليكانيكية.
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الق�صر والفنون
»جرى كذلك ا�صتخدام الت�صاميم بطرق خمتلفة عرب �صائر الفنون من الكتب اإلى النحت على احلجر«

الت�صاميم  وكانت  مني.  املُ�صمِّ اأو  بالنّقا�صني  م�صاغل الق�صر يعرفون  داخل  الفنانني  من  الكثري  كان 
جة من الكتب واخلطوط وال�سجاجيد واألواح اخلزف  ف باأ�ساليب خمتلفة عرب �سائر الفنون املتدرِّ ُتوظَّ
الت�صاميم  يف  التماثل  بالتايل  وحتقق  احلجر.  على  والنحت  اخل�صب  يف  واحلفر  ال�صيني  واأواين 

واملو�صوعات يف جملة خمتلفة من املواد مثل املعادن واخل�صب واحلجر.
كما جرى توظيف الت�صاميم خارج الق�صر كما هو ال�صاأن يف م�صاغل اأزنيق ويف م�صاغل اأو�صاق حلياكة 

ال�صجاد. ومن ثم فاإن ال�صلع كانت ُتباع داخل ال�صلطنة اأو يتم ت�صديرها.

املوؤكد  اأطباق نحا�صية مذهبة. ومن  اأزنيق،  اإلى االأطباق اخلزفية املنتجة يف  اإ�صافة  كانت ت�صتخدم، 
التغيري الذي  اأن  املائدة غري  امل�صتوردة كانت مر�صحة لال�صتعمال على  االأواين اخلزفية ال�صينية  اأن 
اأحدثه اعتماد منط احلياة الغربي يف القرن التا�صع ع�صر امليالدي و�صع حدًا لثقافة املائدة التقليدية 
املائدة  واأدوات  االأوربية  اخلزف  واأواين  والكرا�صي  الطاوالت  ا�صتحداث  عرب  قابي،  يف ق�صر توب 

الف�صية من مالعق و�ُصَوك و�صكاكني.

»لعل اأبرز �صلع احلياكة امل�صدرة من قبل العثمانيني هي ال�صجاجيد«
كان الن�صيج ي�صكل جزءًا حيويًا من االقت�صاد العثماين وال�صيما اأن اأق�صامًا رئي�صية من طريق احلرير 
النا�س  بدء  املن�صوجات مع  اأنواع  �صائر  اأهمية  ت�صاعفت  العثمانية.  االأرا�صي  كانت مترُّ عرب  القدمية 
العثمانيني  قبل  من  رة  املُ�صدَّ احلياكة  �صلع  اأبرز  ولعل  قيمتها.  بتقدير  االأمكنة  من  وغريها  اأوربا  يف 
الطبقات  �صعبية كبرية لدى  املميزة ذات  ونوعياتها  التي جعلتها ت�صاميمها اجلميلة  ال�صجاجيد  هي 
نبالء )مبن  اأو  اأغنياء  اأفراد  بر�صم  لوتو  ولورنزو  فنانون، مثل هان�س هولباين  وقام  اأوربا.  الغنية يف 
فيهم ملك اإجنلرتا هرني الثامن( حماطني برموز الرفاهية والرخاء والرتف مبا فيها �صجاجيد ذوات 

ت�صاميم عثمانية مميزة. وتعرف مثل تلك ال�صجاجيد االآن با�صم �صجاجيد "هولباين" و"لورنزو".

على  العبادة  ومكان  االإ�صالم  فيها  يتجلَّى  موا�صيع  واملحاريب  ن�صخ القراآن اخل�صبية  حّماالت  »كانت 
امل�صتوى الفني«

االألوان  ذوات  االأزهار  ع�صرات  كانت  حيث  نة  امللوَّ الزجاجية  النوافذ  يخرتق  ال�صم�س  نور  كان  فيما 
ال�صلطانية  بالرموز  امل�صجد. كانت ثمة م�صابيح زيت زجاجية متدلية مزينة  املزينة لداخل  الزاهية 
اإلى التاأثري. وكانت ب�صط ال�صالة و�صجاجيدها ذوات الت�صاميم املر�صومة  واالآيات القراآنية م�صافة 
يف م�صاغل الق�صر الفتة للنظر من حيث ت�صابه نقو�صها مع النقو�س املوجودة على االألواح القرميدية 
موا�صيع  حمطات  واملحاريب  ن�صخ القراآناخل�صبية  حّماالت  كانت  كما  اجلدران.  لتزيني  امل�صتخدمة 

يتجلَّى فيها االإ�صالم ومكان العبادة على امل�صتوى الفني.
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»بلغت فنون الزخرفة والنمنمة بف�صل دعمها برعاية املماليك ذرًى جديدة من احلرفية والت�صميم 
املتقن«

املراكز  اأو  االأغرا�س  متعددة  االأ�صواق  بالعديد من  اململوكية  والقد�س  ودم�صق  ا�صتهرت مدن القاهرة 
ثََّل  التجارية )اأ�صواق القوافل التجارية املعروفة باأ�صماء خمتلفة مثل االأ�صواق واخلانات والوكاالت(. مَتَ
الهدف با�صتقبال القوافل التجارية وتخزين ال�صلع الغريبة العائدة للتجار القادمني اإليها من كل حدٍب 
واالأقم�صة بني  االأواين اخلزفية  الوكاالت من  املتوفرة يف  للمنتجات  الدويل  التنوع  ل  �صكَّ و�صوب. وقد 
جملة الب�صائع م�صدر اإلهام للحرفيني املحليني. وبذلك بلغت فنون الزخرفة والنمنمة املدعومة برعاية 
املماليك واملمار�صة يف ور�صات ملكية جنبًا اإلى جنب مع اأ�صواق حملية عرب كل من م�صر و�صورية ذرًى 

جديدة من احلرفية والت�صميم املتقن.

التوزيع اجلغرايفالفرتات التاريخيه
القرن الثالث/التا�صع الع�صر العبا�صي

221 هجري/836 ميالدي
الفرتتان االأموية والعبا�صية

اأواخر القرن التا�صع/ اخلام�س ع�صر
املماليك

تاريخ الوجوه: عام 369 هجري / 979 ميالدي.
تاريخ اجلزء اخللفي للمقعد: 375 هجري / 985 ميالدي

الفرتة الفاطمية يف تون�س بالن�صبة للوجوه وفرتة اخلالفة االأموية يف قرطبة 
بالن�صبة للجزء اخللفي ملقعد املنرب

فرتة املماليك، 23 حمرم 721 هجري / 21 �سباط )فرباير( 1321 ميالدي 
القرن 5 هـ / 11 م

الع�صر الفاطمي
املدر�صة: 1149/543؛ املحراب: 643/ 1245

الزنكيون/ االأتابكة واالأيوبيون
2-1241 /639

االأيوبيون
1530 /936

العثمانيون
القرن 8- 9 / 14- 15

اأوائل العهد العثماين
1633-14 /1043-23

العثمانيون
حوايل القرن12هـ /18م

الع�صر العثماين
1337-1336 / 737

الع�صر اململوكي

مالحظات
اإن فنون الكتابة اأكرث الفنون االإ�صالمية متيًزا وت�صم فن التذهيب والتجليد واخلط والت�صحيف ور�صم املنمنمات والتزويق. ومما ال �صك فيه اأن اأكرث فن تنطبق 
عليه �صفة االإ�صالم هو فن اخلط العربي فهو الوحيد الذي مل يتاأثر باأي فن من اأي ح�صارة اأخرى، واإمنا انبثق من اأهمية الكلمة يف الدين واأهمية احلفاظ عليها 

وتقدميها على اأح�صن �صورة.
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متحف بال حدود
ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�صي "وحدة درا�صية"

الثانوية"ال�صف "املرحلة 
احلادي ع�صر 

الثاين ع�صر علمي

التاريخ

املو�صوعات احل�صارة االإ�صالمية يف االأندل�ساملو�صوع
املتداخلة

التاريخ االإ�صالمي +الكيمياء 
الكهربائية "الطالء بالكهرباء"

الوحدة الدرا�صية
املادة التعليمية

ومادة التاريخ االإ�صالمي لل�صف احلادي ع�صر االأدبي.

مادة الكيمياء لل�صف الثاين ع�صر العلمي

مدة الن�ساط

تتناول مادة التاريخ االإ�صالمي دور الدولة االأموية احل�صاري يف االأندل�س.. 1تو�صيح تداخل املو�صوعات
كما تتناول الكيمياء طالء املواد املعدنية من خالل اإ�صافة مادة اأخرى ميكن طالئها على املادة االأ�صلية. 2

مفهوم مركبمفهوم رئي�صي
اال�صتقالل – االعالقات العاملية - التطوراال�صتقالل

اال�صتقالل يوؤدي اإلى االنطالق احل�صاري والتطوراجلملة - البيان املفاهمي
العالقات العاملية بني االأوروبيني والعرب اأدت اإلى قيام ع�صر النه�صة االأوروبي

ا�صتقالل الدولة االأموية يف االأندل�س عن العبا�صيني اأدى اإلى انطالقتهم احل�صارية وتطورهم مبعزل عن اخلالفة 	•الفكرة الرئي�صية للمفهوم
العبا�صية حتى و�صلوا اإلى مرحلة قيام اخلالفة االأموية يف االأندل�س

التفاعالت احل�صارية بني العرب واالأوروبيني يف االأندل�س اأدت اإلى انتقال احل�صارة العربية االإ�صالمية الأوروبا.	•
الربط باملنهاج الوطني:
مادة التاريخ االإ�صالمي:

اأ�ص�س عبدالرحمن الداخل الدولة االأموية يف االأندل�س و�صيطر على املدن االأندل�صية متخذا قرطبة عا�صمة له و معلنا اال�صتقالل عن بني العبا�س.
ظل عبدالرحمن بن معاوية اأمريا على االأندل�س ملدة ثالثة وثالثون عاما وطد فيها احلكم االأموي و واجه العديد من العقبات.

كان لعبدالرحمن دور ح�صاري كبري اأثناء فرتة حكمه باالأندل�س حيث اتخذ من قرطبة عا�صمة له و�صّيد بها املباين والق�صور مثل م�صجد قرطبة وق�صر 
الر�صافة واهتم بالزراعة ف�صق الرتع واهتم بالعلم حيث بنى املدار�س فاأ�صبحت االأندل�س حمطة جذب لطالب العلم يف اأوروبا.

تولى بعده عدد من االأمراء كان اأبرزهم عبدالرحمن الثالث الذي لقب باخلليفة. ويف عام 422هـ/ 1031م �صقطت اخلالفة االأموية يف االأندل�س حيث تفككت 
اإلى دويالت م�صتقلة عرف با�صم ملوك الطوائف.

مادة الكيمياء:
ميكن طالء املواد املعدنية "ال�صيوف – االإ�صطرالب" من خالل اإ�صافة مادة اأخرى ميكن طالئها على املادة االأ�صلية مثال: طالء ا�صطرالب من النحا�س 

بطبقة من الف�صة وذلك من اأجل اإظهار جماله ويعتمد �صمك الطالء على كمية الكهرباء املارة باملحلول وعملية الطالء كالتايل:
ينظف االإ�صطرالب جيدا.. 1
يتم تو�صيل االإ�صطرالب بالقطب ال�صالب مل�صدر التيار "قطب الكاثود" والف�صة النقية بالقطب املوجب مل�صدر التيار "قطب االآنود". 2
يتم غمر القطبني يف حملول �صيانيد الف�صة البوتا�صيومي "الكرتوليت".. 3
ميرر التيار الكهربائي بفرتة زمنية منا�صبة فيتغطى االإ�صطرالب بطبقة من الف�صة يتوقف �صمكها على كمية الكهرباء املارة "�صدة التيار A، الزمن " . 4

يف املحلول.
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املادة املرجعية من املتحف االفرتا�صي
م�صجد قرطبة: 

 اأمويو االأندل�س؛ فرتتا االإمارة واخلالفة، 139 – 422 / 756 – 1031؛ 169 – 377 / 786 – 988
قرطبة. ا�صبانيا

اأهم م�صجد بالغرب االإ�صالمي. وكما نعرفه اليوم فهو نتيجة ل�صل�صلة من التو�صعات  كان هذا اجلامع 
املمولة من قبل االأمراء واخللفاء االأمويني الذين حققوا ال�صرعية ل�صلطتهم وجنحوا بالتايل يف الزيادة 
وقد مت احل�صول على  اأمرا �صروريا.  ال�صاكان  تكاثر  التي جعل منها  للم�صجد  اال�صتيعابية  الطاقة  يف 
 – الن�صق  باإعادة  مربع(  م�صاحتها 12000 مرت  تبلغ  )التي  الفخمة  ال�صالة  لقاعة  الف�صائية  الوحدة 
العبقري – للعقود املزدوجة التي ترتكز على اأعمدة مرتبة على �صكل بالطات متعامدة مع جدار القبلة 

وتخلق فاعلية غابة نخيل. كما مت اإمتام املجموعة باملق�صورة واملحراب املزخرفني زخرفة رائعة.

مدينة الزهراء:
اأمويو االأندل�س، فرتة اخلالفة، 324 – 365 / 936 – 976

قرطبة. ا�صبانيا
كانت مدينة الزهراء منذ اإحداثها اأ�صطورة ُروَيت عجائُبها من قبل املوؤرخني واأن�صدت من 

 لدن ال�صعراء. ُبنيت هذه املدينة الق�صر قرب قرطبة من طرف عبد الرحمن الثالث وكانت حتت�صُن 
اإقامة اخلليفة وحا�صيته وكذا مباين االإدارة.و �ُصيدت وفق ترتيب تدرجي يتكون من ثالث م�صطبات: 
م�صرحا  امللكية  ال�صالة  كانت  املركز  ويف  الو�صط.  يف  واحلدائق  االأ�صفل  يف  واملدينة  القمة  يف  القلعة 
الحتفاالت البالط وا�ستقباالت ال�سفراء التي و�سفت من قبل االأدباء. وقد �سكل �سقوط اخلالفة بداية 

نهبها وتدمريها ال�صريع

اإ�صطرالب:
459 / 1067، ممالك الطوائف، دولة بني ذي النون )423 – 478 / 1032 – 1085(

نحا�س اأ�صفر مذوب ومنحوت

املتحف االأثري الوطني
مدريد. ا�صبانيا

ميثل هذا االإ�صطرالب امل�صنوع بح�صب نقي�صته الكتابية يف طليطلة اأحد اأقدم االإ�صطرالبات التي جرى 
احلفاظ عليها. ويدلل على امل�صتوى العلمي العايل الذي مت الو�صول اإليه يف االأندل�س اإبان فرتة الطوائف. 
كان هذا االإ�صطرالب ي�صتخدم ملعرفة الوجهات انطالقا من مواقع النجوم يف القبة ال�صماوية خالل الليل 

املمثلة على الت�صميم

متحف بال حدود
ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�صي "وحدة درا�صية"

الروابط مع املوجودات يف املتحف:
م�صجد قرطبة:

http://www.discoverislamicart.org/pc_item.php?id=monument;ISL;es;Mon01;1;ar

مدينة الزهراء
http://www.discoverislamicart.org/pc_item.php?id=monument;ISL;es;Mon01;2;ar&dynasty=

االإ�صطرالب:
http://www.discoverislamicart.org/pc_item.php?id=object;ISL;es;Mus01;17;ar&dynasty=
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التوزيع اجلغرايفالفرتات التاريخيه
ا�صبانيا - الربتغالاأمويو االأندل�س، فرتة اخلالفة، 324 – 365 / 936 – 976

االأن�صطة التعليمية:
ماهي الدوافع وراء اختيار عبدالرحمن الداخل لالأندل�س حتديدا الإن�صاء دولة م�صتقلة؟ وما هي النتائج املرتتبة على ذلك؟. 1
ما هي اأبرز االإجنازات احل�صارية للدولة االأموية يف االأندل�س؟. 2
ماذا يحدث لو ا�صتطاعت اخلالفة العبا�صية الق�صاء على عبدالرحمن الثالث؟. 3
هل ت�صتطيع اأن تتخيل و�صع االأندل�س قبل وبعد احلكم االأموي فيها؟. 4
 ملاذا توجه االأوربيون اإلى االأندل�س لتلقي علومهم؟. 5
 ما هي اأبرز املدن االأندل�صية التي لعبت دورا يف انتقال احل�صارة االإ�صالمية الأوروبا؟. 6
اكتب خطوات طالء ا�صطرالب من النحا�س بطبقة من الف�صة؟. 7
ما ا�صم املادة "االإلكرتوليت" امل�صتخدمة يف طالء االأدوات املعدنية بطبقة من الف�صة؟. 8
ار�صم طالء قطعة من النحا�س بطبقة من الف�صة؟. 9

علل: يتم تنظيف املادة املراد طالئها؟. 10
تعددت عوامل قيام النه�صة االأوروبية. اأذكر اأبرزها من خالل وجهة نظرك؟ وملاذا؟. 11
ما هو الدور الذي لعبت االأندل�س يف قيام ع�صر النه�صة االأوروبية؟. 12
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متحف بال حدود
ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�صي

ال�صاد�س اإبتدائي/ االأول اإعدادي ال�صف
الدولة : املغرب

مايو 2012التاريخ

التاريخ – العمارةاملو�صوعات املتداخلهاملواجهة و احتكاك احل�صاراتاملو�صوع
العمارة الع�صكرية يف حو�س البحر االأبي�س املتو�صط خالل الع�صر احلديثا�صم الدر�س

الوحده الدرا�صية
 املادة التعليمية

مدة الن�ساطالتاريخ و الرتبية على املواطنة

الفن االإ�سالمي ,اأمناط الزخرفة االإ�سالمية ,تاريخ )ال�سف التا�سع ( تتناول امناط الزخرفة االإ�سالمية تو�صيح تداخل املو�صوعات
الريا�صيات )االأ�صكال الهند�صية) ال�صف ال�صابع ت�صميم لوحة زخرفية باأ�صكال هند�صية

مفهوم مركبمفهوم رئي�صي
ال�صراع يفر�س التغيريتطور العمارة الع�صكرية

ابتكار اأ�صلحة وتقنيات حربية جديدة �صاهم يف تطوير العمارة الع�صكريةاجلملة - البيان املفاهمي
تطورت العمارة الع�صكرية عرب الع�صور ح�صب تطور تقنيات الهجوم و احل�صار التي ي�صتعملها العدو ملداهمة املدن الفكرة الرئي�صية للمفهوم

املح�صنة و اخرتاق احل�صون املنيعة. ويتجلى هذا التطور عرب ابتكار تقنيات و مواد بناء جديدة ومن خالل اإعادة 
ت�سميم االأبراج وتغيري مواقعها يف اخلطوط الدفاعية و كذلك ال�ساأن بالن�سبة لالأبواب و �سكل و قيا�سات اخلنادق 
امل�سروبة حول املدن احل�سينة. مع ابتكار االأ�سلحة النارية بات من ال�سروري توفري �سروط خا�سة لدفع �سربات 

العدو من خالل حت�صني املواقع املحيطة اأو امل�صرفة على املدينة باإقامة قالع و ح�صون قوية و �صخمة لتحمل املدفعية 
الثقيلة التي تن�صب فوق اأ�صوارها لدك جيو�س العدو.

الربط باملنهاج الوطني: تاريخ: ال�صاد�س ابتدائي / االأول اإعدادي
• احلروب ال�صليبية	
• املواجهة و احتكاك احل�صارات	

التوزيع اجلغرايفالفرتات التاريخية
• الع�صر الو�صيط	
• الع�صر احلديث	

دول البحر االأبي�س املتو�صط

توجيهات ومعلومات اإ�صافية :

لعل اأكرث النماذج انت�صارا خالل الع�صر احلديث هو منوذج "الب�صاتني" )جمع ب�صتيون و هي م�صتقة من الكلمة الالتينية bastion( الذي ظهر يف اإيطاليا 
قبل اأن يجري تطويره و انت�صاره على نطاق اأو�صع يف فرن�صا و اإ�صبانيا و ا�صنعمله االأتراك يف ت�صميم بع�س قالعهم. و بفعل موقع املغرب يف خ�صم االأحداث و 

احلروب التي �صهدها حو�س البحر االأبي�س املتو�صط خالل القرن ال�صاد�س ع�صر، فلقد مت ا�صتعمال هذا الطراز من العمارة يف املدن الواقعة حتت التهديدات 
اخلارجية كمدينة فا�س )اأنظر املثال املرفق اأ�صفله( و مدينة العرائ�س على ال�صاحل اأالأطل�صي.

متى ظهرت االأ�صلحة النارية؟
ماذا تعرف عن الدولة ال�صعدية؟

ماا�صم املعركة ال�صهرية التي خا�صها ال�صعديون �صد الربتغال؟
1- حلق الوادي؟ 2- وادي املخازن؟

اذكر اأهم الدول التي عا�صرت حكم ال�صعديني و كانت تتناف�س على فر�س هيمنتها يف حو�س البحر االأبي�س املتو�صط؟
اذكر بع�س اخل�صائ�س التي متيز احل�صون امل�صيدة ملواجهة املدفعية الثقيلة من خالل االأمثلة املغربية :

فا�س، العرائ�س، تازة
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املادةاملرجعية من املتحف االفرتا�صي
 

الربج ال�صمايل
القرن 10 الهجري / 16 امليالدي؛ عام 995 هجري / 1588 ميالدي، الفرتة ال�صعدية

فا�س. املغرب
يقع الربج ال�صمايل )حاليا متحف االأ�صلحة( فوق تل �صمال مدينة فا�س العتيقة خارج االأ�صوار. وهو عبارة عن موقع حم�صن �ُصيد خالل القرن 16 من طرف 
ال�صلطان ال�صعدي اأحمد املن�صور الذهبي. ا�صُتعملت هذه البناية الع�صكرية ال�صخمة املبنية بالطابية واملحاطة باأربعة اأبراج حلماية مدينة فا�س من اخلطر 

الذي كان ي�صكله املد العثماين من جهة ال�صرق كما �صكلت �صدا منيعا يف وجه احل�صارات املتعددة للقبائل واملطالبني بالعر�س.
حتيُط بداخل البناية ممرات بينما ُغطيت االأ�صقُف بقبوات مكورة على �صكل قو�س دائرة مع زخارف ب�صيطة ُغطيت جزئيا بعد ترميمات عديدة

الكرك، االردن
بداأ اإن�صاء قلعة الكرك االإفرجنية باإيعاز من باين لوبوتييه يف عام 534 هـ/ 1139م وا�صتكمل يف عام 537 هـ/1142م. ُبنيت القلعة على جرف مرتفع مع اتباع 

ر اأمن الواجهة اجلنوبية ال�صرقية. نوعان من احلجارة ا�صُتخدما يف البناء:  اإحداثيات االأر�س. حمميَّة بخنادق عميقة جافة ثّمة منحدر �صخري هائل، وفَّ
�صوان غري نقي، اأحمر مائل اإلى ال�صواد ميثِّل املرحلة ال�صليبية وحجر كل�صي ناعم، �صارب اإلى ال�صفرة ينتمي اإلى الفرتة االأيوبية اململوكية. جنحت قوات 

ت اإعادة حت�صينها عددًا من املرات يف القرون التالية �صالح الدين يف اال�صتيالء على القلعة بعيد عام 583 هـ/1187م ومتَّ

الروابط للمعلومات املوجودة يف املتحف :
http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/crusader/exhibition.php?theme=5

http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/muslim_west/exhibition.php?theme=2
http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/muslim_west/exhibition.php?theme=2
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متحف بال حدود
ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�صي

مايو 2012التاريخال�صاد�س اإبتدائيال�صف
اأثار تاريخية من عهد املوحدين: املو�صوع

الكتبية وح�صان
االآثار والفنون االإ�صالميةاملو�صوعات املتداخله

العمارة الدينية املوحديةا�صم الدر�س
الوحده الدرا�صية

 املادة التعليمية
در�س من �صاعتنيمدة الن�ساطاجتماعيات، مادة التاريخ

مفهوم مركبمفهوم رئي�صي
اال�صتمرارية والتاأثرياخل�صو�صية املحلية

التوا�صل بني املغرب واالأندل�س اأدى اإلى تالقح ح�صاري نتجت عنه مدر�صة هند�صية بخ�صو�صيات حملية الزال اجلملة - البيان املفاهمي
تاأثريها م�صتمرا.

ما مييز العمارة الدينية خالل الفرتة املوحدية هو اقتبا�صها لعنا�صرها االأ�صا�صية من م�صاجد االأق�صى ودم�صق الفكرة الرئي�صية للمفهوم
والقريوان وقرطبة ومزجها بالتقاليد املحلية لتعطينا منودجا معماريا حمليا �صواء على م�صتوى ت�صميم قاعات 

ال�سالة ذات االأروقة املتوازية مع جدار القبلة والبالط املحوري اأو على م�ستوى �سكل ال�سوامع املربعة اأو الزخارف 
الهند�صية والنباتية والكتابات.

�صتمار�س هذه العمارة تاأثريها يف امل�صاجد يف منطقة الغرب االإ�صالمي باأكمله و�صت�صمن لنف�صها اال�صتمرارية اإلى 
يومنا هذا.

الربط باملنهاج الوطني: تاريخ: ال�صاد�س ابتدائي / االأول اإعدادي
كتاب االجتماعيات. مادة التاريخ لل�صنة ال�صاد�صة من التعليم االإبتدائي، الطبعة 6، 2011/2010،

وزارة الرتبية الوطنية. اململكة املغربية.

التوزيع اجلغرايفالفرتات التاريخية
املغرب )مراك�س, الرباط‘ تازة، فا�س وجدة(الفرتة املوحدية: من 1125اإلى 1260 م

االأندل�س اإ�صبيلية 
اجلزائر )ندرومة، تلم�صان، اجلزائر(

تون�س، تون�س العا�صمة
توجيهات و معلومات اإ�صافية

حماور الدر�س املقرتحة:
ملحة حول اأهم م�صاجد االإ�صالم )االأق�صى، قبة ال�صخرة، دم�صق، قريوان، قرطبة...

امل�صاجد املغربية خالل الفرتة املوحدية )الت�صميم، قاعة ال�صالة، ال�صومعة، البناء، الزخرفة...(
اال�صتمرارية يف م�صاجد الفرتات الالحقة )التاأثريات( ببالد املغارب

املادةاملرجعية من املتحف االفرتا�صي
الفن االإ�صباين املغربي

   
املرابطون واملوحدون: فن اإ�صباين مغاربي

�س على ال�صرامة الدينية التي تعود باأ�صولها اإلى املغرب والتي ُفر�صت على االأندل�س فاأعطت التظاهرات الفنية يف �صفتي  هما مرحلتان من فن واحد تاأ�صَّ
ف ال�صمة الغالبة على هذا الفن لكنه مل يلبث اأن تطور نحو درجة اأعلى من التعقيد بتاأثري من الفن  م�صيق جبل طارق وحدة اأ�صلوبية. يف البداية كان التق�صُّ

االأندل�صي املوجود قبله.
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باب املدينة )بورتا دا فيال(
الفرتة املرابطية، الن�صف الثاين من القرن 5 – 

الن�صف االأول من القرن 6 الهجري / 
نهاية القرن 11 – الن�صف االأول من القرن 12 م 

فارو، الربتغال
ُتويل مرحلة املرابطني اأهمية كبرية للعمود املبني من االآجر وللقو�س احلدوي والزخارف الهند�صية الرزينة.

الروابط للمعلومات املوجودة يف املتحف:
موقع متحف بال حدود/ معار�س/الغرب امل�صلم/ املرابطون واملوحدون: فن اإ�صباين مغاربي:
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متحف بال حدود
ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�صي

مايو 2012التاريخال�صاد�س اإبتدائيال�صف
التاريخ و العمارة واالآثار االإ�صالميةاملو�صوعات املتداخلهتقنيات جلب املاءاملو�صوع

اخلطارة تقنية فريدة حلب�س وجر املياها�صم الدر�س
الوحده الدرا�صية

 املادة التعليمية
در�س من �صاعتنيمدة الن�ساطالتاريخ

مفهوم مركبمفهوم رئي�صي
ابتكار تقنيات جللب املياهالتعمري يف و�صط �صبه �صحراوي

احلاجة اإلى املاء تدفع اإلى ابتكار تقنيات فريدة جللبهاجلملة - البيان املفاهمي
عند ظهور دولتهم بجنوب املغرب اختار املرابطون مدينة مراك�س عا�صمة لهم. وملا كان التطور العمراين للعا�صمة الفكرة الرئي�صية للمفهوم

اجلديدة رهينا بوفرة املاء الذي يعد مادة حيوية ونادرة يف هذه املنطقة ال�صبه �صحراوية ابتكر املهند�صون تقنية 
فريدة جللب املياه من �صفوح جبال االأطل�س التي تبعد مب�صافة تقارب الع�صرين كيلومرتا. هذه املن�صاأة املائية ت�صمى 

اخلطارة وهي عبارة عن �صاقية حتت اأر�صية على �صكل قناة عميقة حمفورة انطالقا من نبع مائي ب�صفح اأحد 
اجلبال. تتخلل القناة اآبارا تف�صلها م�صاحات توازي 20 مرتا تقريبا وينخف�س عمقها كلما اجتهنا نحو ال�صهل حيث 
توجد املدينة. ويتم توزيع املاء على احلقول وال�صهاريج واالأحياء ال�صكنية وال�صقايات بوا�صطة قنوات م�صنوعة من 

الطني.
الربط باملنهاج الوطني: تاريخ: ال�صاد�س ابتدائي / االأول اإعدادي

كتاب االجتماعيات، مادة التاريخ. ال�صنة ال�صاد�صة من التعليم االإبتدائي. الطبعة 6. 2011/2010،
 وزارة الرتبية الوطنية. اململكة املغربية.

در�س: الطرق التجارية يف عهد املرابطني

التوزيع اجلغرايفالفرتات التاريخية
املغرب )مراك�س واملناطق اجلنوبية(الدولة املرابطية

توجيهات و معلومات اإ�صافية
حماور الدر�س:

• متهيد حول اأهمية املاء يف االإ�صالم وتقنيات جلبه وتخزينه 	
• بناء مراك�س يف عهد املرابطني وم�صكلة املاء	
• ابتكارتقنية اخلطارة	

املادةاملرجعية من املتحف االفرتا�صي
اإدارة املاء

   
»كان من ال�صروري اخرتاع اأ�صاليب الإ�صالة مياه الينابيع الطبيعية وجتميع مياه االأمطار«

لل�صمود يف وجه اجلفاف كان من ال�صروري اخرتاع اأ�صاليب الإ�صالة مياه الينابيع الطبيعية وجتميع مياه االأمطار لال�صتعمال الالحق. وكان االأمر ا�صتثنائي 
ر املطلوب من املاء وبقاء طرق ال�صفر اإلى  االأهمية بالن�صبة للخانات والوكاالت على امتداد طرق احلج وكان من واجب احلاكم اأو الوايل امل�صلم �صمان توفُّ

االأمكنة املقد�صة اآمنة.
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برك �صليمان
يعود بناء الربكتني االأولى والثانية اإلى الن�صف الثاين من القرن االأول قبل امليالد والربكة الثالثة ال�صفلية اإلى ما بني العامني 865 - 872 / 1461- 1467/ 

تعود الربكتان االأولى والثانية اإلى الع�صر الروماين والربكة الثالثة اإلى الع�صر اململوكي 
بيت حلم. فل�صطني

خزان ماء �صخم موؤلف من ثالثة اأحوا�س مت�صلة ذو طاقة هائلة على �صعيد جتميع املاء الذي كان ُي�صال بعد التجميع بقناة اإلى القد�س.

   

» �صهد املوروث عن الرومان من تقنيات يف اإدارة املاء مزيدًا من التطوير يف ظل االأ�صر االإ�صالمية احلاكمة «
بينما جرت اال�صتفادة من ال�صبكة التي اأن�صاأها الرومان جمددًا، مرة بعد اأخرى عرب الع�صور، ظلَّت م�صاهمة احل�صارة االإ�صالمية يف اإدارة املاء هي االأخرى، 

ذات اأهمية اإذ مالبثت الهجرة العربية الوا�صعة والزيادة ال�صكانية الكبرية اأن اأف�صتا اإلى منو طبقة جديدة من مالك االأر�س راحت ت�صتثمر يف االإنتاج 
الزراعي. وهكذا، فاإن املوروث عن الرومان من تقنيات يف اإدارة املاء قد �صهد مزيدًا من التطوير يف ظل االأ�صر احلاكمة االإ�صالمية كما يتجلى ذلك يف اإن�صاء 

العديد من اأجهزة اإدارة املاء مبا فيها قنوات حتت االأر�س وقنوات نظامية واأقنية و�صهاريج و�صدود وخزانات مطر ونواعري.

�صهاريج االأغالبة
248 هجري/862 ميالدي

الفرتة االأغلبية - العبا�صية 
القريوان، تون�س

اأحد اخلزانات احلجرية االأربعة الباقية )كانت املجموعة تتكون يف االأ�صل من 15 خزانًا( التي كانت ذات يوم تزود القريوان باملاء، بعد اإ�صفاء ا�صم "برج 
ى ثم ُي�صال اإلى حو�س اأكرب للتخزين. ال�صهاريج" عليها. كان املاء يتدفق اأواًل يف حو�س �صغري حيث ي�صفَّ
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اج« »كانت �صيانة ال�صهاريج يف اخلانات اأ�صا�صية بالن�صبة اإلى امل�صافرين والتجار واحُلجَّ

اأتاحت معرفة رّي االأرا�صي للحكام العرب فر�صة تو�صيع دائرة اإدارتهم اإلى البحر االأبي�س املتو�صط. وكانت �صيانة ال�صهاريج يف اخلانات اأ�صا�صية بالن�صبة 
اج. وكانت اجلمال ُتقطر عرب ال�صحراء لريِّ االأر�س وتقام من�صاآت ميكانيكية على امتداد االأنهار وت�صتغل اآبار للم�صاهمة يف  اإلى امل�صافرين والتجار واحُلجَّ

تو�صيع دائرة توزيع املاء.

املنارة
ال�صهريج االأول: القرن 5 الهجري / 11 امليالدي.

اجلناح االأول: القرن 10 الهجري / 16 امليالدي.
البناية النهائية: القرن 11 الهجري / 17 امليالدي

الفرتات املوحدية وال�صعدية والعلوية
مراك�س. املغرب

دون )حكموا فيما بني عامي 524–668 هـ/1130–1269 م( م�صدرًا مائيًا مهمًا بالن�صبة ل�صاكني  كان هذا احلو�س املائي اال�صطناعي الذي اأن�صاأه املوحِّ
مدينة مراك�س يف املغرب و�صهد عمليات اإن�صاء و�صيانة عديدة خالل الفرتات املتعاقبة.

الروابط للمعلومات املوجودة يف املتحف :

موقع متحف بال حدود/ معار�س/الغرب امل�صلم
http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/water/exhibition.php?theme=1

http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/water/exhibition.php?theme=1&page=2
http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/water/exhibition.php?theme=1&page=4
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متحف بال حدود
ماده تطبيقية للمحتوى الدرا�صي "وحدة درا�صية"

التاريخالتا�صعال�صف
املو�صوعات احلياة االجتماعية يف املجتمع العربي االإ�صالمياملو�صوع

املتداخلة
مكانة املراأة يف االإ�صالم

الوحدة الدرا�صية
املادة التعليمية

مدة الن�ساطاحلياة االجتماعية يف املجتمع العربي االإ�صالمي

احلياة االجتماعية يف املجتمع العربي االإ�صالمي )تاريخ ال�صف التا�صع(تو�صيح تداخل املو�صوعات

مفهوم مركبمفهوم رئي�صي
احلقوق

ما عالقة ال�صورة باحلقوق.....؟

املكانة

 

ما عالقة ال�صورة باملكانة ........؟

اأعطى االإ�صالم املراأة حقوقها كاملة باعتبارها نواة االأ�صرة كاأم وهي اأ�صا�س االأ�صرة والركيزة االأ�صا�صية يف بناء اجلملة - البيان املفاهمي
املجتمع و اأدى اإلى ظهور دور جديد وهي املراأة الكاتبة واحلاكمة.

لقد كان للمراأة اأدوارها العديدة يف احل�صارة االإ�صالمية ومل تقت�صر على امل�صاركة يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية الفكرة الرئي�صية للمفهوم
لالأ�صرة بل امتدت اإلى امل�صاركة يف احلياة العلمية والتعلييمة وال�صيا�صية والع�صكرية مما جعل الفنانون يعربون عن ذلك 

ببع�س اللوحات واهتمام املراأة اكرث بنف�صها.
الربط باملنهاج الوطني:

تبني اأثر اجلواري يف احلياة االجتماعية. 1
تبني دور املراأة يف االأ�صرة واملجتمع االإ�صالمي . 2
حتافظ على الهوية العربية االإ�صالمية يف اإطار ات�صاله باحل�صارات االأخرى. 3

املادة املرجعية من املتحف االفرتا�صي
الروابط مع املوجودات يف املتحف

ع من امل�صلمات اأن يغطني روؤو�صهن ويرتدين اأثوابًا باأكمام طويلة من العنق اإلى الكاحل. واإ�صافًة اإلى  يو�صي االإ�صالم اأتباعه رجااًل ون�صاًء باحل�صمة يف امللب�س وُيتوقَّ
هذه االأعراف التي يراعيها اجلميع ظلت االأزياء الن�صائية �صديدة التنوع والتباين من ثقافٍة اإلى اأخرى، ومن ع�صٍر اإلى اآخر، من حيث املن�صوجات والت�صاميم 

وتبطني االأثواب واأ�صاليب غطاء الراأ�س و�صائر امللحقات التزيينية. كما ظلَّت الطبقة االجتماعية واخللفية العرقية ت�صطلعان بدور يف حتديد مظهر الن�صاء.

كان من �صاأن مالب�س املراأة يف م�صر اأن ت�صتمل على االإزار، وهو قطعة قما�س ملفوفة حول اجلذع والوركني العلويني واملئزر امللفوف حول اخلا�صرة فوق الثوب. 
اأما اجلبة فكانت ثوبًا خارجيًا عامًا مغلقًا عند ال�صدر ومفتوحًا عند اأ�صفل الذيل. وكانت ت�صنع قم�صان باأطوال خمتلفة من الكتان اأو القطن حيث كان عر�س 
رت خيارات كثرية الإلبا�س اجل�صد والراأ�س  ملة وكانت ت�صتعمل لتغطية جممل اجل�صم. ويف البلدان االأخرى حيث توفَّ الكّم ي�صي مبدى غنى املراأة . واأخريا ال�صِّ
درجت اأعراف مالب�س ن�صوية خمتلفة. فقد كان الن�صاء يعتمرن بالعمائم وبطيٍف متنوٍع من اأغطية الراأ�س اإ�صافًة اإلى ت�صكيلٍة وا�صعٍة من ال�صاالت اأو االأو�صحة 

اأو احلطات.
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قائمة م�صطلحات و مفردات يف "متحف بال حدود : اكت�صف الفن االإ�صالمي "

التعريفامل�صطلح ) الكلمات املفتاحية (الرقم
االأمري ، ال�صيد . واأطلقت على االأمري مربي اأبناء امللوك واالأمراء . والكلمة مغولية �صينيةاتابك . 1
ِة َوَتَفاُعُلَهاات�صاالت . 2 ِة َوالِفْكِريَّ يَّ َتَباُدُل امْلَْعُلوَماِت َواالأَْن�ِصَطِة الَفنِّ
ا�صتن�صخ كتابا اأي َنْقُلُه ِبَخطِّ َيِدِها�صتن�صاخ . 3

االإبداع واالبتكار . 4

اأهداف  اأو  اأ�صاليَب  اأو تطويِر  اأمثل مل�صكالٍت معينٍة  َها جديدًة ومفيدًة ومت�صلًة بحلٍّ  باأنَّ تت�صُف  اأفكاٌر 

اأ�سكاٍل متميزٍة  ال�سلوكياِت االإداريِة يِف  اإعادة تركيب االأمناِط املعروفِة يِف  اأو  اأو جتميع  اأو تعميق روؤيٍة 

ومتطورٍة تقفُز باأ�صحاِبَها اإَلى االأماِم

االأتابكة: . 5
القائد االأعلى للجي�س. كان االأتابكة يعينون اأولياء على االأمراء ال�صلجوقيني ال�صباب الذين يعملون كوالة 

على مدن كربى، لكنهم قووا نفوذهم، وعززوا مع الوقت ا�صتقالليتهم
قيام اإحدى الدول بالدخول عنوة اإلى اأرا�صي دولة جماورةاالجتياح . 6

7 . 
او وظيفة االحتياجات موؤ�ص�صة  التي  يحتاجها فرد يف  املحددة  واملعارف واالجتاهات  املهارات  هي  جمموعة من 

معينة من اجل القيام باأداء مهام معينة ب�صكل اأكرث  كفاءة وفاعلية

االأدوار . 8
د  ع من الفرد يف اجلماعة ، اأو النَّمط الثَّقايّف املحدِّ لوك املتوقَّ ور االجتماعّي : ) علوم االجتماع ( ال�صُّ الدَّ

ل�صلوك الفرد الذي ي�صغل مكانًة معّينة
هو قطعة من الن�صيج تلتف به الن�صاء عندما يربزن للنا�س حيث يخفي هذا الثوب املالب�س االخرىاالزار . 9

 بناية م�صممة من اأجل توفري املاء ال�صروب؛ �صقاية عموميةاالأ�صبلة . 10
بلغ اأق�صاه يف البحث عنه : َبْحُث َتفا�صيِل امْلَْو�صوِع ُجْمَلًة َوَتْف�صياًل اال�صتق�صاء . 11
االإنفراد بال�صيءاال�صتقالل . 12
 ِا�ْصِتْطالٍع ، ِا�ْصِتْق�صاٍء ، ِاْكِت�صاٍف رحلة ا�صتك�صاف : ارتياد اأر�س اأو بالد جمهولة لدرا�صتها بعنايةاال�صتك�صاف . 13
 قدرة على التوا�صل من دون انقطاع ، اأو ثبات عن منهج معنيَّ من دون تغيري. 1اال�صتمرارية . 14

االأغالبة . 15
دولة �صنية اأ�ص�صها يف تون�س التي كانت ت�صمى افريقيا يومئذ اول امرائها ابن االأغلب بن �صامل بن عقال 

بن خفاجه 

االنحطاط . 16
م�سطلح ُيطلق على مرحلة يف تاريخ االأدب انحطَّ فيها االأدُب بعد ازدهاره يف ع�سر �سابق , كانحطاط 

االأدب العربي بعد �سقوط بغداد 656 هـ / 1258 م حتى بدء الع�صر احلديث

االأندل�س . 17

التي  االإ�صالمية،  ال�صيطرة  حتت  كانت  عندما  االإيبريية،  اجلزيرة  �صبه  على  ُيطلق  كان  الذي  اال�صم 

ا�صتمرت قرابة ثمانية قرون، فيما بني عامي 29–798 هـ/117–2941 م. و�صبه اجلزيرة االإيبريية 

ت�صم حاليًا كاًل من اإ�صبانيا والربتغال
اأ�صرة فار�صية تن�صب اإلى جدها برمك وهو لقب اأطلق  على �صادن او كاهن معبد قدمي يف مدينة بلخ الربامكة  . 18
م�صت�صفى، م�صفى ملجاأ. الرتكية: دارو�صحة )دار ال�صحة(، �صيفاحان.البيمار�صتان . 19
من جدد ال�صيء اإذا �صريه جديدا و اأدخل عليه مكونات مغايرة ل�صكله االأ�صليالتجديد  . 20
التح�صني والزخرفةالتزيني . 21

التعاون . 22

اأ�سا�س من احلقوق وااللتزامات املت�ساوية ملواجهة وللتغلب على ما  ارتباط جمموعة من االأفراد على 

اأو القانونية ذات االرتباط الوثيق  اأو ال�سيا�سية  اأو االجتماعية  قد يعرت�سهم من امل�ساكل االقت�سادية 

املبا�صر مب�صتوى معي�صتهم االقت�صادية واالجتماعية �صواء كانوا منتجني اأو م�صتهلكني
اإظهار االأفكار والعواطف بالكالم ، اأو احلركات ، اأو ق�صمات الوجهالتعبري . 23

التغيري . 24

عملية تطوير اأو اإدخال حت�صني على ال�صيء اأو املنظومة بحيث تكون خمتلفا عن و�صعه احلايل وبحيث 

يتمكن من حتقيق اأهدافه  ب�صكل اأف�صل  وقد يتناول التغيري هيكل املنظومة اأو �صيا�صاتها اأو براجمها اأو 

اجراءاتها اأو  عملياتها اأو  اجلوانب ال�صلوكية  فيها.
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التفاعالت . 25
الدولية �صواء كانت عالقات  العالقات  بينها  االأفراد و اجلماعات فيما  باأنها عالقات �صاملة ملختلف 

ر�صمية اأم غري ر�صمية

التكفيت . 26
كلمة فار�صية مبعنى دق، وهي حفر مكان للزخارف على املعدن ثم ح�صو الزخارف مبادة اأقيم واأثمن 

من املعدن االأ�صلي.

27 . 
اجلزية

ة . مَّ اجِلْزَيُة ما يوؤَْخذ من اأَهل الذِّ

اجلمالية . 28
�صفة تلحظ يف االأ�صياء وتبعث يف النُّفو�س �صروًرا اأو اإح�صا�ًصا باالنتظام والّتناغم ، وهو اأحد املفاهيم 

الثالثة التي ُتن�صب اإليها اأحكام القيم : اجلمال واحلّق واخلري
ناعة وجتارة وغريهااحلرفة . 29 و�صيلُة الك�صب من زراعة و�صَ

اخلان . 30
اأو فندق يتواجد على حافة الطرق الرئي�صية موفرا امل�صكن للم�صافرين،  كلمة من اأ�صل فار�صي. نزل 

واملخزن االآمن ل�صلعهم.  .
اخلراج هو قيمة اإيجار االأر�س الزراعية و يختلف عن اجلزية اخَلَراُج . 31
و�صمي بذلك ال�صتعماله يف الدواين الر�صمية واحلكومية يف الدولة العثمانيةاخلط الديواين  . 32

اخلط الكويف  . 33
م�صاحات  الى  التي حتتاج  املعمارية  الزخرفة  الكتابات  وي�صتخدم يف  العراق  بالد  اأقدم خط يف  وهو 

كبرية مثل امل�صاجد 
نزاع يجري بني متعار�صني لتحقيق حق اأو  اإبطال باطلاخلالفات . 34
القائد االأعلى يف الدولة االإ�صالمية. واخلليفة هو من كان يخلف الر�صول يف قيادة امل�صلمنياخلليفة . 35

الرباطات . 36

�صياج حائطي حم�صن من اأجل اجلنود-الن�صاك )اأفريقيا ال�صمالية(؛ نزل من اأجل احلجاج )م�صر 

كانت  التي  الت�سمية  وهي  الفتح,  رباط  من  م�ستق  الرباط  مدينة  ا�سم  و�سورية(.  وفل�سطني  اململوكية 

حتملها املدينة عند تاأ�صي�صها يف نهاية القرن 6 الهجري/12 امليالدي
عادة مكافاأة احللفاء ال�صيا�صيني بعد الفوز يف االنتخاب عن طريق تعيينهم يف وظائف ر�صمية حكومية .الرعاية . 37

الزخرفة  . 38
ّي باأ�صلوب عربّي ، تندمج فيه ر�صوم االأزهار واالأوراق والفواكه التي زيَّن بها العرُب حروف  تزيني فنِّ

كتابتهم واأعمدة مبانيهم .

الزليج . 39
م�صطلح اأ�صباين وبرتغايل كثري التداول يف كل بالد املغارب، يدل على بالطات اخلزف املربنقة التي 

يتم جتميعها من اأجل خلق اأ�صكال كبرية، وباالأخ�س من اأجل ك�صوة جدران �صحون امل�صاجد والق�صور. 

ال�ّصدُّ . 40
َواِم لل�صرب و الري وتزويد ال�صبكة املائية للمدن  اَناِت وَتْوِفرِي امِلَياِه َعَلى الدَّ ْبِط الَفَي�صَ ِبَناًء َو�َصَط َنْهٍر ِل�صَ

املجاورة َوَتْوِليِد الَكْهَرَباِء
امل�صباح الزاهرال�صراج . 41
د اأحواَله واأح�صى اأعماَلهال�صيطرة . 42 �َصْيطر على كذا ت�صلَّط عليه ، حتّكم يف �صلوكه ، اأ�صرف عليه وتعهَّ
فرقة كبرية من امل�صلمني اجتمعوا على حّب علّي واآله واأَحْقيَّتهم باالإمامةال�صيعة  . 43

ال�صراع . 44

اه  تني اأو جماعتني .  )علوم االجتماع ( اجتِّ ت�صارب االأهداف مّما يوؤّدي اإلى اخلالف اأو الت�صارع بني قوَّ

يهدف اإلى الفوز على االأفراد اأو اجلماعات املعار�صة اأو االإ�صرار بها اأو مبمتلكاتها اأو باأّي �صيء مّما 

تتعلَّق به .
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ِليِبيُّوَن  . 45 ال�صَّ

جيو�س من ن�صاَرى اأوربة ، غزت ال�صرق االإ�صالمّي مرارًا يف اأثناِء القرون احلادَي ع�صَر والثايَن ع�صَر 

والثالَث ع�صَر امليالدية ؛ بدْعوى تخلي�س بيت املقد�س وما حْوله. و هي ت�صمية اأوروبية  نظرا  الأن هوؤالء 

لتحرير  دينية  احلروب  هذه  يعتربون  كانوا  و  �صدورهم  على  ال�صليب  �صارة  ي�صعون  كانوا  املحاربني 

اأطلقوا  فقد  ال�صرق  امل�صيحيون يف  و  امل�صلمون  اأما  و  امل�صلمني.   اأيدي  من  امل�صيحية  املقد�صة  االأماكن 

تدعو  ال�صماوية  االأديان  اأن  العتقادهم  الفرجنة  حروب  ال�صليبية  احلروب  على  و  الفرجنة   عليهم 

للت�صامح و ال تدعو للحروب . 

ال�صوفية . 46
اأ�صلوب متميز بتهذيب النف�س وال�صمو بالروح وتقومي ال�صلوك ، وقد اأ�صرف بع�صهم فاتبع طريقة غري 

االإ�صالم يف ذلك ف�صل واأ�صل

الطراز . 47

االألب�صة  على  دل  ثم  الن�صيج،  على  املطرزة  الكتابات  على  للداللة  االأول  يف  امل�صطلح  هذا  ا�صتعمل 

الن�صيجية التي حتمل كتابات تعطي ا�صم احلاكم والور�صة التي �صنع فيها الن�صيج. كانت هذه العباءات 

تقدم من طرف اخلليفة اإلى ال�صعب الذي يريد تكرميه. دار الطراز: ور�صات ملكية للن�صيج ت�صري من 

طرف الق�صر
 فرتة زمنّية قدمية من فرتات احل�صارة االإن�صانيَّةالع�صر . 48

العالقات . 49
اأو على  االآراء و امل�صالح بناء على روابط عفوية  اأجل تبادل  اأكرث من  اأو  تفاعالت تربط بني طرفني 

اتفاقيات م�صطرة �صلفا.
لبا�س الراأ�س عند العرب منذ اجلاهلية العمامة  . 50
هي املناطق التي تع�صم احلدود من الوقوع يف قب�صة العدوالعوا�صم  . 51

الُف�َصْيِف�َصاُء  . 52
ن منها �صور  ها اإلى بع�س فيكوَّ مُّ بع�صُ نٌة من الرخام اأَو احل�صباِء اأَو اخَلَرِز اأَو نحوها ُي�صَ ِقَطٌع �صغريٌة ملوَّ

ور�صوم تزين اأَر�َس البيت اأو ُجدراَنه .

الَفْل�َصَفُة  . 53
وكانت ت�صمل العلوم جميًعا ، واقت�صرت يف هذا الع�صر على املنطق ، واالأَخالق ، وعلم اجلمال ، وما 

وراَء الطبيعة .
قبة، جتاوزا ، �صرح اأو غرفة مبنية فوق قرب ويل �صالح اأو �صخ�صية هامة، متميزة يف اأغلب االأحيان القبة . 54

الق�صبة . 55
قلعة ، ح�صن، عادة ماميثل و�صط مدينة ما. ق�صيبة: ق�صبة �صغرية، ا�صم حي مبدينة بيزرت يف تون�س. 

انظر اأي�صا ح�صن، قلعة

القوة . 56

هي بب�صاطة القدرة على التاأثري على االآخرين واإخ�صاعهم الإرادة القوي الفاعل، لذلك فاالأقوياء يف اأي 

موقف اجتماعي كان اأم �صيا�صي اأم اقت�صادي اأم ثقايف هم الذين يفر�صون اإرادتهم وكلمتهم وي�صريون 

االأمور كما يرونها ووفقًا مل�صاحلهم اخلا�صة
بيان القراَءة والكتابة وحتفيظهم القراآن . واجلمع : َكتاِتيُبالُكتَّاُب . 57 غرٌي لتعليم ال�صِّ  مكاٌن �صَ

الكتابة   . 58
هي اأن يكتب ال�صيخ ما �صمعه اأو بع�صا من حديثه حلا�صر عنده اأو غائب عنه �صواء كتب بخطه اأو كتب 

عنه باأمره .
رت اإلى مو�صوع �صائع يف الفن واملعمار االإ�صالمينيالكوى . 59 الكوى ذات االأقوا�س احلا�صنة لنباتات منمطة ،تطوَّ

اللقى االثرية . 60

االآثار االأدلة   ميكن اأن ت�صاعد العلماء على فهم حياة النا�س الذين عا�صوا يف االأزمنة القدمية منذ فجر 

االإن�صان االأول واإلى فرتتنا التي نعي�س)العامل املعا�صر(. وترتاوح االأدلة االأثرية بني بقايا مدينة كبرية، 

وبع�س قطع احلجارة، التي تدل على �صناع االأدوات احلجرية منذ اأزمان بعيدة
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اللقى االثرية . 61

ت�صمى االآثار الدقيقة وهي كل اأثر باالإمكان نقله من املوقع االأثري وهي بعك�س االآثار الثابته مثل املباين 

واملعابد وامل�صاجد واالأ�صرحة وغريها.

ويف معجم امل�صطلحات االأثرية جلامعة امللك �صعود  اللقى االأثرية Small find  ا�صطالح يطلق 

على القطع ال�صغرية التي يعرث عليها وي�صهل رفعها ونقلها من املوقع االأثري

املجتمعات . 62
وهو جمموعة من االأفراد تعي�س يف موقع معني ترتبط  فيما بينها بعالقات ثقافية واجتماعية، ي�صعى كل 

واحد منهم لتحقيق امل�صالح واالحتياجات

املرابطون . 63

املرابط , م�سلم  تقي جدا ومقد�س لزهده ي�سكل قربه مو�سعا للحج؛ نا�سك حمارب يعي�س يف رباط. ا�سم 

دولة معروفة حتت ت�صمية "املرابطني" حكمت املغرب و االأندل�س يف عام 454-541 هجري/1062-

1147 ميالدي
َل َبْيَنُهَمااملزاوجه  . 64 ْبَط َوالَو�صْ َحاَوَل امْلَُزاَوَجَة َبنْيَ الَعَمَلنْيِ ": اأَِي الرَّ
ره عا�س معه يف ع�صٍر واحٍد ، اأي يف زمن واحداملعا�صر . 65 عا�صَ
حركة ن�صاأت على يد وا�صل بن عطاء نادت بحرية الراأي و�صيادة العقل املعتزلة . 66

املقام . 67
اأو العديد من الوحدات املعمارية ت�صم ب�صكل عام قبة حتت�صن قرب �صخ�صية  بناية مكونة من وحدة 

دينية هامة. مو�صع للعبادة واحلج. انظر اأي�صا �صريح، قبة، تربة

املقرن�صات . 68
زخرف معماري على �صكل هوابط اأو ع�س النحل يزين العديد من ال�صطوح مبا فيها القبب والكوابيل. 

يف بالد املغارب، مقرب�س 

املق�صورة . 69
اأو اخلليفة بجانب املحراب و تكون غالبا م�صيجة  رقعة م�صيجة حمجوزة لالإمام الذي يوؤم ال�صلوات 

بدربوز خ�صبي.

املئذنة . 70
رمز وجود االإ�صالم ومنرب الدعوة اإلى ال�صالة املئذنة هي بناء عال مال�صق للم�صجد معد لالآذان  اأي 

الدعوة لل�صالة. و ت�صمى كذلك ال�صومعة يف بع�س دول الغرب االإ�صالمي.  
املختاُر من كل �صيءالنُّْخَبُة . 71

النه�صة  . 72

ة الوثبُة يف �صبيل التقّدم االجتماعي اأَو غريه. حركة ثقافية فنية و اأدبية   اأوروبية ا�صتمرت عدة  ْه�صَ النَّ

قرون من القرن  الثالث ع�صر حتى اخلام�س ع�صر امليالدي. حركة قامت يف م�صر و ال�صام يف القرن 

عي اإلى االأف�صل والتَّقّدم يف جماالت العلم والفن واالأدب و�صواها وتطوير  التَّا�صع ع�صر هدفت اإلى ال�صَّ

اأ�صاليبها .

الوقف . 73
ِق  دُّ َوالتَّ�سَ  ِ اهللَّ ِمْلِك  َعَلى  اأَْو  الَواِقِف  ِمْلِك  َعَلى  َحَب�َسَها   : " ِة  يَّ رْيِ اخْلَ االأَْعَماِل  َعَلى  َوْقفًا  اأَْماَلَكُه  َجَعَل 

�َصها.  ِبامَلْنَفَعِة ، َحبَّ

اأمناط . 74
طريقة العي�س وخ�صائ�صها الَّتي يعتمدها االإن�صاُن

وع اأو االأ�صلوب  مّنط ال�ّصيء:جعله على نف�س النَّ

 باب الفتوح . 75
باب الفتوح هو اأحد مداخل مدينة القاهرة الفاطمية من ال�صمال. اأُقيم ال�صور �صياجًا ملنارات املدينة 

الروحية: ق�سر اخلليفة واجلامع االأزهر وم�سجد احلاكم باأمر اهلل
م�صت�صفى، م�صفى ملجاأ. الرتكية: دارو�صحة )دار ال�صحة(،بيمار�صتان . 76
اتاأثريات  . 77 اِعِه مِلَْفُعوٍل مَّ اإِْخ�صَ

تراث . 78

معنوية  اأم   ، واالآثار وغريها  كالكتب  ة  يَّ مادِّ �صواء   ، واأدبّية  وفنية  علمّية  اآثار  من  لف  ال�صَّ خّلفه  ما  كّل 

كاالآراء واالأمناط والعادات احل�سارّية املنتقلة جياًل بعد جيل , مما يعترب اإرثا نفي�ًسا بالن�سبة لتقاليد 

الع�صر احلا�صر وروحه 
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تعريب . 79

ٍة عند نقلها بلفظها االأجنبي اإلى اللغة العربية   �صبغ الكلمة ب�صبغٍة عربيَّ

وتتجلى عملية التعريب كذلك يف اختيار اللفظ اللغوي املنا�صب من اللغة العربية حني ا�صتعارة كلمات 

جديدة من لغات اأجنبية )كلفظة ال�صيارة مثال التي تاأخذ مرادفات خمتلفة يف اللغة العامية لعدد من 

الدول العربية : الطوموبيل، الكهربة، العربية، الوتة...(
العادات املتواَرثة التي يقلُِّد فيها اخللُف ال�صلَفتقاليد . 80

تنمية . 81

حراوية اأو البور،  بيعية غري امل�صتثمَرة اإلى موارد منتجة مثل ا�صت�صالح االأرا�صي ال�صَّ حتويل املوارد الطَّ

اإن�صاء �صناعات جديدة 

ة : ) االقت�صاد ( رفع م�صتوى الّدخل القومّي بزيادة االإنتاج  التَّنمية االقت�صاديَّ

مات ناجحة ثابتة تكفل لها اال�صتمرار  ر لها مقوِّ التَّنمية امل�صتدمية : التَّنمية التي تتوفَّ

تنوع . 82

و  االألوان  تنوع  اإلى  تف�صي  بتاأثري عوامل خمتلفة  والعروق  االأ�صخا�س واجلماعات  الفروق بني  حدوث 

االأحجام و االأ�صكال و الوظائف و االأفكار. هناك درا�صات كثرية حول التنوع الطبيعي و التنوع الثقايف 

الذي خ�ص�صت له منظمة اليون�صكو �صنة 2005 "تفاقية حماية وتعزيز اأ�صكال التنوع الثقايف" .

ثقافة . 83

• االإَحاَطُة ِبالُعُلوِم َوامْلََعاِرِف َواالآَداِب َوالُفُنوِن . 	

• َمُل الُعُلوِم َوالُفُنوِن َواالآَداِب يِف اإَطاِرَها الَعامِّ .	 ُة " : جُمْ َقاَفُة الَعامَّ الثَّ

• َها ِمَن َمَعاِرَف َوُعُلوٍم َوُفُنوٍن َوَعاَداٍت َوَتَقاِليَد ، اأْي ُكلُّ َما 	 ُزَها َعْن َغرْيِ يِّ ُة " : َما مُيَ َقاَفُة الَوَطِنيَّ الثَّ

ُة ".. َقاَفُة الَعَرِبيَّ اَرِتَها . " الثَّ ُهَو ُمْرَتِبٌط ِبَح�صَ

• ة الثَّقافة : تعميم الثقافة مبنطق اإن�صايّن ، واالنتقال بالرتاث املحلِّّي اإلى اآفاق اإن�صانّية عاملّية 	 عامليَّ

د والتنوُّع الثقايّف .  بهدف اإيجاد تقارب الثقافات يف اإطار التعدُّ

• و 	 املتوقع  ال�صلوك  ذلك  ، مبا يف  النا�س  من  امل�صرتكة بني جمموعة  القيم  من  ثقافة :جمموعة 

املقبول من النا�س ، و االأفكار ، و املعتقدات ، و املمار�صات . 
جمع ح�صن وهي ق�صور حم�صنة .ح�صون . 84
هر : املدة ال وقت لها اأَو ال�صنةحقبة . 85 احِلْقبُة من الدَّ

خط الثلث . 86
يعد من اأ�سعب االأنواع و اأرقاها وي�ستخدم يف كتابة اأ�سماء الكتب واللوحات القراآنيىة وال يعترب اخلطاط 

خطاطا اال اذا اأجاد هذا النوع من اخلطوط.

خط الرقعة . 87
كبري يف  ب�سكل  وانت�سر  النا�س  عامة  وبني  الدواوين  وي�ستعمل يف جميع  واأ�سهلها  اأ�سرع اخلطوط  وهو 

الدولة العثمانية
�صمي بذلك الن الوراقني او الن�صاخ كانو ين�صخون به امل�صاحف وميتاز ب�صغر حروفهخط الن�صخ . 88

زخرفة النيلو . 89
اأن تربد  ال�صوداء وبعد  النيلو  حفر الزخارف على �صطح املعدن اخلارجي ومالأ هذه الزخارف مبادة 

تلمع، فهناك االآنية بلنها الطبيعي وهناك لون النيلو يف الزخرفة.

�ِصّت املُْلك . 90
اأخت احلاكم باأمر اهلل, نالت حتى �سرف حكم م�سر يف القرن اخلام�س الهجري مدة اأربع �سنوات, 

نيابًة عن اأخيها ال�صغري.
�صورة ال�صيء ، هيئته�صكل . 91
ماوية من حيث تكوينها ومواقعها وقوانني �صريها علم الفلك  . 92  علم يبحث يف االأجرام ال�صَّ

احدى الق�صور ال�صحراوية وهو قلعة دفاعية مت بناوؤه يف العهد االأموي يف القرن الثامن للميالدق�صراحلرانه . 93
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منطق . 94

نحو  االإن�صان  وت�صدد  العقل  تقوم  اأن  �صاأنها  من  التي  القوانني  جملة  يعطي  الفل�صفة  اأبواب  من  باب 

طريق ال�صواب واحلق يف ما ميكن اأن يغلط فيه من املعقوالت ، فتنقل الفكر من املقدمات اإلى النتائج 

ال�صحيحة .

اأَْي ِبَكاَلٍم �َصِليٍم ُمْقِنٍع
و�صيٌء منظوٌر : ترُمُقُه االأَب�صاُر ا�صتهاٌء ورغبةمنظور . 95

96 . 
هوية

ُة : حذف ) يف الفل�صفة ( : حقيقُة ال�صيِء اأَو ال�صخ�س التي متيزه عن غريه   الُهِويَّ

َمْن�ُصوٌب اإَِلى ُهَو (. 

ُة .  ْوَهِريَّ َفاُتُه اجْلَ ُة ااْلإِْن�َصاِن ": َحِقيَقُتُه امْلُْطَلَقُة َو�صِ 1 ." ُهِويَّ

اَلُتَها .  َزُة َواأَ�صَ َها امْلَُميَّ اِئ�صُ ُة " : َمَعامِلَُها َوَخ�صَ ُة اْلَوَطِنيَّ 2 ." اْلُهِويَّ

َتُه . ْخ�سِ َوَتاِريَخ ِمياَلِدِه َوَعَمَلُه َوِجْن�ِصيَّ ِمُل ا�ْصَم ال�صَّ ُة حَتْ يَّ ْخ�صِ ِة " : اْلِبَطاَقُة ال�صَّ 3 ." ِبَطاَقُة اْلُهِويَّ




