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 دور الفن الرقمي في اخراج اعمال فنية مستوحاة من منمنمات الواسطي

 أ م د . عائدة حسين أحمد جوخرشة 

 كلية العمارة والتصميم/البتراجامعة /األستاذ المشارك بقسم التصميم الجرافيكي

 ABSTRACCTملخص البحث 

سوم الموضحة للمقامات الحريرية بلغ فن التصوير عند العرب ذروته في العصر العباسي االخير وذلك في الر 
لقد تميزت رسوم المدرسة ة الخالفة ومركز العالم المتحضر.حاضر  (مدينة السالم)وعلى نحو خاص تلك التي انجزت في 

العربية في التصوير بالجهد الكبير والتنوع الذي اصاب به الفنانون المسلمون غاية التوفيق والنجاح، حيث تمكنوا عن طريق 
عبر العصر العباسي الدول االسالمية  صادقة عن مسار الحياة اليومية فيان ينقلوا لنا صور  ،خطوطات بالصورتوضيح الم

 واقليم الشام.العربية وبخاصة في بالد الرافدين والجزيرة 

العربية ومما يالحظ هنا ان التزاويق قد تميزت على نحو عام بصفة وصفية واقعية اعالمية؛ فهي هنا مرآة عاكسة للحضارة 
 حيث وضحت مظاهر الوجود البشري العربي االسالمي معا. ،في العصور الوسطى في ابهى صورها

الواسطي التي ترجمت المقامات الحريرية ترجمة فنية تشكيلية يحيى ومن بين المخطوطات الموضحة بالصور تبرز مخطوطة 
مية عامة، افضل المختصين في التصوير والفنون االسالفي رأي  للمدرسة العربية في التصوير. فهيومثلت النموذج الكامل 

الوقوف على خصائص الحياة االجتماعية للمجتمع تقرير الحقائق، ومعرفة االصول، و اليها واعتمادها في  جوعوثيقة يمكن الر 
 العباسي، بكل جوانبه الحياتية.

رقمية مستوحاة من منمنات )يحيى الواسطي( عينة خراج لوحات فنية يتناول البحث الحالي تجربتي الفنية الخاصة في مجال ا
 ، البراز التراث االسالمي في صورة تتناسب مع روح العصر.جديدةجرافيكية يحمل رؤية بصرية البحث، 

تتمثل اهمية البحث ومشكلته في ندرة وجود تجارب فنية رقمية سابقة تناولت موضوع اخراج اعمال فنية مستوحاة من التراث 
 مي وباالخص مخطوطة الواسطي، في حين تناولها العديد من الفنانين التشكيلين في لوحاتهم التصويرية.والفن االسال

 :علىأما أهداف البحث فتتركز 

 .،والفن الرقمي بشكل خاص بوجه عام مخطوطة الواسطي في العصر العباسي ،القاء الضوء على  .1
 منمات الواسطي.تجربتي الخاصة الخراج اعمال فنية رقمية مستوحاة من من .2
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Digital works of Art inspired by Miniatures and Mosaics of Abbasid 

Artist wasiti 

Associate Professor Aida Jokhosha 

Abstract:  

Picture drawing as an art peaked in the late Abbasid era in the context of illustrations 

accompanying Maqamat Al Hariri stories in Bagdad the seat of the Caliphate, and cultural 

hub of the civilized world of the Middle Ages. 

Pictures of the Arab school were characterized by meticulous work, diversity of themes, 

and craftsmanship that brought fame  ,and recognition to Muslim artists. Through 

illustrations on various manuscripts, authentic scenes of daily life  of the era in 

Mesopotamia, the Arab peninsula, and the Levant were brought to life. 

The decorations had a realistic, descriptive ,as well as communicative approach that 

engages viewers, and opens a window for them on life of the times. They mirror a whole 

civilization, the  rich Arab Islamic culture that remains to this day at the center of human 

heritage.   

As among all illustrations, Al Wasiti's manuscript remains a masterpiece .It translated 

Maqamat AlHariri stories  into lively visual scenes and stands as a model of Arab school 

drawings. 

Experts in Islamic Art maintain that the illustrations document facts, display origins of this 

art, and picture the ins , and outs of social life of Abbasid society. 

The current research deals with my individualistic art experience in creating digital works 

inspired by miniatures ,and mosaics of Yahia Al Wasiti. I aspire to create visual graphic 

designs to showcase Islamic cultural heritage with a modern twist. Digital works of art 

inspired by Islamic cultural heritage are a rare find .More rare still would be those inspired 

by the gifted AL Wasiti, although hand drawn works are quite abundant by prolific plastic 

artists. 

The objectives of my research are, 

1- to shed light on Wasiti's manuscript in general, his techniques, themes, and colors.  

2- to share my personal experience in creating digital works of art inspired by Wasiti's 

mosaics.  
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 مقدمة     

 1بلغ فن التصوير عند العرب ذروته في العصر العباسي االخير وذلك في الرسوم الموضحة للمقامات الحريرية    
وعلى نحو خاص تلك التي انجزت في مدينة السالم حاضرة الخالفة ومركز العالم المتحضر. لقد تميزت رسوم المدرسة 

فنانون المسلمون غاية التوفيق والنجاح، حيث تمكنوا عن طريق العربية في التصوير بالجهد الكبير والتنوع الذي اصاب به ال
عبر العصر العباسي  الدول االسالميةتوضيح المخطوطات بالصور ان ينقلوا لنا صور صادقة عن مسار الحياة اليومية في 

 وبخاصة في بالد الرافدين والجزيرة واقليم الشام.

عام بصفة وصفية واقعية اعالمية؛ فهي هنا مرآة عاكسة للحضارة العربية قد تميزت على نحو  2ومما يالحظ هنا ان التزاويق
 في العصور الوسطى في ابهى صورها حيث وضحت مظاهر الوجود البشري العربي االسالمي معا.

ومن بين المخطوطات الموضحة بالصور تبرز مخطوطة الواسطي التي ترجمت المقامات الحريرية ترجمة فنية تشكيلية 
ل ة، افضنموذج الكامل للمدرسة العربية في التصوير. فهي، في رأي المختصين في التصوير والفنون االسالمية عامومثلت ال

ة وثيقة يمكن الركون اليها واعتمادها في تقرير الحقائق، ومعرفة االصول، و الوقوف على خصائص الحياة االجتماعي
 .للمجتمع العباسي، بكل جوانبه الحياتية

امر فان يحيى الواسطي واحد من اولئك القلة من الفنانين العرب الذين تميزت اعمالهم بالواقعية الصادقة التي  ومهما يكن من
يرى المستشرق موريس ديماند، ان هذه و قلما يعرف لها مثيل في القرون الوسطى، وعبر الحقب االسالمية المتالحقة، 

في اسلوب تنفيذها، وسواء صح هذا الراي او ال فقد نحا  fresco المخطوطة تضم تزاويق آدمية تذكرنا بالرسوم الجدارية
الرسام هنا منحًا واقعيًا في تصويره لمشاهد الحياة االجتماعية فٌصور بجالء ووضوح مرأى الرجال والنساء وغيرهم من شرائح 

ارسون حياتهم اليومية سواء كانوا المجتمع العباسي في الحقبة الزمنية الواقعة في النصف االول من القرن الثالث عشر وهم يم
في المسجد او السوق او الخان او المكتبة او الحقل، بل حتى في الصحراء والفيافي او على الطريق بين المدن المختلفة او 

 .3في المشاهد النهرية بوجوههم المعبرة التي يختلف فيها الواحد عن االخر

لتي تهتم اساسا بنتاج اعمال فنية ذات رؤية بصرية خاصة تختلف من فنان من الفنون الحديثة ا فيعتبر الفن الرقمياما  
فنية غنية توائمت مع لغة العصر  االهتمام فيه في السنوات االخيرة، مما ادى الى اتجاه الفنانين اليه كونه بيئة الخر،وقد كثر

                                                           
.اصل معنى المقامة في اللغة العربية المجلس حيث يجتمع الناس ثم اصبحت تعني القصص التي يتحدثون بها عن السنة قوم ويطلق عليهم  1

بة اها الخطويذكر ايضا ان المقامات جمع مقامة ومعن(1،هامش9،ص1968اسم الرواد)الهمذاني،بديغ الزمان،شرح مقامات الهمذاني،بيروت،
اسم بن حمد القوالمقامات هو عنوان كتاب الفه أبو موهي نوع من المحاورات االدبية التي انتشرت خالل القرن الثالث الهجري/التاسع الميالدي.

 http://www.omifacsimiles.com/brochures/maq.html لتي تحتوي على خمسين قصة قصيرة.(وا1122-1054علي الحريري )
 م(.1888هـ/1306منقش ومزين مزوق.)الفيروز أبادي،محمد الدين محمد بن يعقوب،القاموس المحيط،مصر،.قيل لكل  2
 .2،ص1996الوحدات التصميمية للمنسوجات في رسوم الواسطي،رسالة دكتوراه غير منشورة،جامعة بغداد،العراق،عائدة حسين أحمد،. 3
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والرسم في برمجيات الحاسوب  الحديث للخروج عن المالوف،واخراج اعمال جرافيكية فنية من خالل توظيف الصورة
 4المختلفة.

ط ئتالف الوساإلى الرؤية البصرية المحسوسة على اخ،الفن الرقمي من الفنون الجرافيكية الجميلة التي تحتاج لتذوقهاان     
ذ انان،لف،مهما اختلفت البرمجيات التي يعتمدها اعلى الحاسوب كأداة إليصال هذه الرسالة الُمستخدمة في إنتاجها،معتمدا

 .الفنون يعتبر حاليا من أحدث

)يحيى 5ستوحاة من منمناترقمية ميتناول البحث الحالي تجربتي الفنية الخاصة في مجال اخراج لوحات فنية 
الصور ،أضافة الى  6فن التصوير الدقيق في صفحة او بعض صفحةمن كتاب مخطوط والمنمنة عينة البحثالواسطي(

المي في صورة تتناسب مع روح التراث االس ، تبرزجديدةجرافيكية رؤية بصرية  الضهار،احثةالبالفوتوغرافية التي صورتها 
 العصر.

ة من تتمثل اهمية البحث ومشكلته في ندرة وجود تجارب فنية رقمية سابقة تناولت موضوع اخراج اعمال فنية مستوحا
 ية.لتصوير ديد من الفنانين التشكيلين في لوحاتهم االتراث والفن االسالمي وباالخص مخطوطة الواسطي، في حين تناولها الع

 :علىأما أهداف البحث فتتركز 

 .،والفن الرقمي بشكل خاص بوجه عام مخطوطة الواسطي في العصر العباسي ،القاء الضوء على  .1
 تجربتي الخاصة الخراج اعمال فنية رقمية مستوحاة من منمنمات الواسطي. .2

 محاور : :  يتضمن البحث ثالث محاور البحث

 .مخطوطة الواسطيالمحور األول : 

 فن الرقمي.ال المحور الثاني :

 .جربة الباحثةت المحور الثالث:

 

 

                                                           
 المجتمعالتشكيلي للفنون وخدمة مؤتمر ال،جامعة جنوب الوادي،االقصر،لواقعية والسرياليةالرؤية البصرية للفن الرقمي مابين ا ،جوخرشة عائدة.4

 .175من الكتاب المعتمد ص1ج2016، االول

 م(.1955/1956هـ/1374،بيروت،دار صادر ودار بيروت،12/593،لسان العرب.نمنم الشيئ نمنمنه اي رقشه وزخرفه)ابن منظور، 5
بالمعهد العلمي الفرنسي لألثار الشرقية في القاهرة)زكي محمد  1948كتور بشر فارس سنة \ر التي نشرها الوهي من اصطالحات فن التصوي. 6

 (.13ص،1955سنة 1،ج11،مجلة سومر،مج  مدرسة بغداد في التصوير االسالميحسن،
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 .مخطوطة الواسطياألول:المحور 

   تضم والتيم،1237عام ” محمود الواسطي يحيى بن“تنفيذها الفنان المسلم بالتي قام ” مقامات الحريري“تعد مخطوطة 

بواقعية ملموسة  موضوعاتها التي تنبض بالحيوية،وتعبرروائع التصوير اإلسالمي من جهة تنوع  تعد من ،نحو مائة منمنمة
عن عادات وتقاليد المجتمع اإلسالمي العربي وغير العربي في تلك الحقبة من الزمن، ففيها ما يعكس جليا حياة المسلمين 

الخطباء في مساجدهم دورا مملوسا، ومنها ما ينقل مالمح  اليومية، وكذا الحياة الدينية بما فيها من حراك ثقافي تولى فيه
الحياة القضائية بما فيها من متهمين وقضاة وشهود، وفيها أيضا ما يدلل على عبقرية المعماري المسلم في هذه اآلونة، وما 

 7.أفرزه من أعمال متميزة في شكلها الخارجي ومحتواها الداخلي

صف االول من القرن في الننشأ وترعرع في العراق  8الحسن كوريها الواسطيحيى بن ابي يحيى بن محمود بن يان 
والسبب الذي يحملنا على هذا االعتقاد .رانه قد تعلم فن الرسم منذ الصغحيث يبدو الثالث عشر الميالدي،السابع الهجري/

ضح من اساليب غيره من انه استطاع ان يخلق اسلوبا شخصيا، وفي الوقت نفسه عربيا واسالميا، تميز على نحو وا
ويعزى السبب في ذلك ايضا الى براعته الفائقة  مار،الرسامين والمزوقين، سواء الذين عاصروه او من سبقه في هذا المض

وقدرته العظيمة ليس فقط في التخطيط وفي اختيار االلوان المناسبة، بل ايضا في قوة التعبير من خالل ابرازه وتأكيده 
مختلفة لشخوصه الذين زاد عددهم على الستمائة، حيث استطاع الواسطي ببراعة اظهار الحزن او الفرح الحاالت النفسية ال

 . 9وقد ساعده على ذلك قابلياته الفنية الفذةلدهشة وغير ذلك من تعابير نفسية،او ا

ربا الفرنسي البارون عرفت النسخة التي زوقها الواسطي، باسم مخطوط ) شيفر الحريري ( نسبة الى مالكها االول في او 
ان هذه النسخة كاملة والتزال تحتفظ بجلدها االصلي، ولم تتعرض .10دوره الى المكتبة الوطنية بباريسشيفر الذي اهداها ب

سم في كل منها خمسة عشر سطرا كتبت  37سم وطولها  28ان عرض الورقة ورقة لتلف مهم. 167البالغ عددها اوراقها 
وقد ثبت الناسخ اسمه وتاريخ االنجاز والنسخ في آخر شكل بمداد اسود يميل الى الحمرة.ومبخط نسخ جميل متقن ومنقط 

مما تجدر وتسعين فضال عن غرتي الكتاب. تسعة مخطوطة الواسطي وقد بلغ عدد المنمنمات في.11صفحة من المخطوطة
 .12ت لتشغل صفحتين متقابلتينمالحظته بعض من تلك المنمنمات امتد

هنا أن نقول إن الرسوم التي ثمة اتفاق تام على عزوها إلى الواسطي، إنما تنقل أجواء العدد األكبر من لعل في إمكاننا 
الباحثة العراقية التي وضعت عن رسوم الواسطي للمقامات دراسة ال  ناهدة النعيمي المقامات، باستثناء مقامتين، كما تقول

لعبت دورًا كبيرًا في حفظ التراث في الفن )لنعيمي إن المقامات في حد ذاتها عكاشة. وتقول اثروت تقل أهمية عن دراسة 
 .13( مي، ألنها حظيت باهتمام المصورين وعنايتهماإلسال

                                                           
 .comhttp://www.arab48./،48،موقع عرب 2016.جداريات الفن والحضارة،المنمنمات االسالمية،حنا .مروى  7
8 .in century, London 1929, pl 21 th XVII -  thBlochet, E., Musluman Paintings   XII  
 .18ص  1972وزارة الثقافة واالعالم،مطبعة تايمس،مالمح مدرسة بغداد لتصوير الكتاب،، نوري الراوي . 9

 . https://ar.wikipedia.org/wiki/عربي 5847تحت رقم ت سجل . 10
 .43،مصدر سابق،صالوحدات التصميمية للمنسوجات في رسوم الواسطي، أحمد حسينعائدة . 11
 .104،ص1973،مترجم،بغداد،فن التصوير عند العربريتشارد ايتنكهاوزن، 12
13 .http://www.marefa.org/index.php  واسطي.بن محمود ال المعرفة،يحيى 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php%20المعرفة،يحيى
http://www.marefa.org/index.php%20المعرفة،يحيى
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تم فيها الربط بين عالمين  لقد تناول العديد من الفنانين رسوم الواسطي في اعمالهم وذلك باخراجهم لوحات يدوية
لحظة  الذي حاول ان يزاوج بين لحظتين من تاريخ الفن اللبناني الجنسية ومن هؤالء الفنانين،الفنان عبد القادري ينمختلف

( المستنيرة، ولحظة العصر المظلم التي تجّلت في التدمير الهمجي آلثار الحضارات 1122 / 1054يحيى الواسطي )
كان التناقض واضحًا، بل وصاعقًا، بين صور  14(.2015/ 2014حضاري قام على هذه األرض )القديمة، أو لكّل أثر 

التناقض من خالل ،واوصل الينا هذا ه اإلرث التاريخي والحضاريتشويالواسطي التي تحاكي الحياة والفن، وصور تدمير و 
 .(1،2)االلواحقلم الفحم على سطح اللوحةبنفذها  التيخلفية العمل،

 

 2لوح  1لوح 

حيث يدوية مستلهمة من منمنمات الواسطي  تشكيلية لنا أعماال التي خلفتومن الفنانات العراقيات الراحلة وسماء األغا 
عة وتبنت أساليب جديدة مبدكافة، المدارس الفنية عديدة اطلعت من خاللها على  خالل مسيرتها الفنية بمراحلمرت 
( 3نراها في) لوح.15العراقي البعض األخر بعاشقة الفرح النقاد بأنها عاشقة اللون ويوصفها يصفهاتها بروحها الشرقية، صبغ

فت فيها عناصرها التي تمثلت بالمرأة الشرقية والرجل وظواقواسه وشبابيكه و أعتمدت نفس تقسيمات الواسطي حيث 
)الجزيرة الشرقية( 39(وظفت المنمنة الخاصة بالمقامة 4اللوحة.وفي )لوحأجواءوباجواء الفرح التي ملئت بمالبسهم العربية،

 باسلوب مختلف أتسم باجواء بالرومانسية.

                                                           
14 .http://www.alaraby.co.uk/culture/2015/11/4     2015،العربي الجديد الرسم،بين زمنين.محمد األسعد،مقامة. 
15 .https://ar.wikipedia.org/wiki  
 

http://www.alaraby.co.uk/fullimage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/98995a8b-650c-4cd2-b6b4-3503b7492da8/e312d263-bc86-405e-8c51-78fd77ce4b1f
http://www.alaraby.co.uk/fullimage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/98995a8b-650c-4cd2-b6b4-3503b7492da8/e312d263-bc86-405e-8c51-78fd77ce4b1f
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://www.alaraby.co.uk/culture/2015/11/4
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 4حلو   3لوح 

ثارت أهنا جاءت،أهمية القيام بالتجرية الرقمية للباحثة الخراج لوحات مستوحاة من رسوم يحيى الواسطي،الذي ومن 
ة كونها سالميمخطوطته الوحيدة التي تم العثور عليها ،العديد من الفنانين والكتاب والمفكرين ،الهميتها التاريخية واال

 العباسي أنذاك. نقلت لنا جانبا هاما من حياة المجتمع

 .الفن الرقمي:ثانيالمحورال

ُيعطي عصرًا بصريًا يتجسد في تغيير ثقافة التعبير و  هو مزيجا من التكنولوجيا واإلبداع Art Digital الفن الرقمي
 التي تحتاج لتذوقها إلى الرؤية البصرية المحسوسة على اختالف الوسائط الجميلة فن من الفنون الجرافيكية هو.و 16جديدا

 وقد.،مهما اختلفت البرمجيات التي يعتمدها الفنانعلى الحاسوب كأداة إليصال هذه الرسالةالُمستخدمة في إنتاجها،معتمدا 
ألي فنان ابتكار طريقة خاصة  يمكنحيث  قواعد معينه تحكمه توجد .اذ ال17سريعاآخذ في التطور و  مع لغة العصر توائم

 ىياله وابداعه في اضافة الجديد اليكون العائق الوحيد هو خ محدوده، وحينها فقط به بأستخدام خيارات برامج التصميم الال
يتمثل بل ليس سهال كما يعتقد البعض فالحاسوب ال يحسن العمل او يسرع في انتاجه وهو .(5،6ح الو ال )الفن الرقمي

 .18فقط االدوات المناسبه في توفيردوره االساسي 

                                                           
16 .2-https://artisticdesignacadmy.wordpress.com/page4 / 

 .177مصدر سابق،ص، ، للفن الرقمي مابين الواقعية والسرياليةالرؤية البصرية، جوخرشة .عائدة 17
18 www.fnonzone.com/https:/ 

https://artisticdesignacadmy.wordpress.com/page4-2/
https://artisticdesignacadmy.wordpress.com/page4-2/
https://www.fnonzone.com/
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 كيلبعنوان فنطازية التش من اعمال الباحثة (6)لوح               نوان عزف منفردبع ( من اعمال الباحثة5)لوح

يع ي السر وكما يقول استاذ الفن التشكيلي د. فواز أبو نيان إن الفن الرقمي متطلب تشكيلي معاصر يعكس التطور التقن
لذي ضوعي امي، فعلى الرغم من النقد المو المتنامي، وفي نفس الوقت يعكس الحالة االنفعالية للفنان بنفس سرعة هذا التنا

 إنه ، إال أنه فن له من الخصوصية بما يمكن وصفهن "العفوية" أو فن غير الموهوبينبوصفه ف يطوله في بعض األحيان 
 عالنطبايوظف ا، بمعنى إنه حالة التقنية وليست حالة الفنان فن يحمل شخصية تعبيرية للفنان مغلفة بتقنية مغايرة تصنف

الى متغير  لتتحول معها "باليتة" دمج األلوانة ،تشكيلي اللحظي بوسيط مغاير غير المعهود من صور الفن التقليديال
وفي اعمال الفنان السوري الشاب مصطفى .19له نفس انطباع الفنان وسرعة أداء التقنية المعاصرة رقمي

ل اعماله الرقمية،نرى صورة مؤثرة ومعبرة حاول حاول نقل مايجري من دمار في بالده من خال ( الذي7،8يعقوب)االلواح
 الى العالم،حيث يقول: من خاللها نقل صوته

                                                           
 .alriyadh.com/436286http://www.يوسف الحضيف،رؤية بصرية، 19

http://www.alriyadh.com/436286
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                                               (8)لوح(7)لوح
مواقع التواصل  عبرنتاج اللوحة ونشرها وانتشارها اخترت الفن الرقمي لمالئمته الكبيرة لهذه المرحلة كسرعة إ)

رؤية صبحت أكثر نضجًا، ويفسر ذلك بأن أن أعمالي في ألمانيا ومن ثم في أمريكا تطورت فأ(ويضيف)عياالجتما
 .20(األحداث وما يحصل في سوريا اختلفت وأصبحت أكثر وضوحًا من بعيد

.حيث يرتكز الفن الرقمي الى اللغة البصرية،أي لغة الصورة،أذ هو لغة بصرية تميل الى جعل الصورة اساسا في التعبير
ويظهر لنا تاريخ الفن الرقمي ان ماليين الناس يتعاملون يوميا مع لغة الصورة وبذلك فهم يصنعون البيئة البصرية ألنفسهم.

جعل الالالت االلكترونية صانعة ومبدعة لفن لم فن يسير نحو  ولعله شيئ طبيعي فيمدى التداخل بين التكنلوجيا والفن 
( في 9)لوح  Oscillonان البداية كانت مع االمريكي )بن لوبوسكي( ولوحة اوسيلون تره أعين البشر من قبل.واالرجح 

 جاءت تلك اللوحة على شكل موجات من االلكترونيات التي يبثها انبوب الكاثود..195021عام

  (9لوح) 

بالخيال  ية امتازتالخراج اعمال فن الكرافيك صمميلغة العصر والوسيلة االولى لكبار الفنانين وم  بالحاسو  اصبحلقد 
اموا قالتي  الواسع واالبداع في االخراج،من خالل االمكانيات الكبيرة التي منحهم اياها الحاسوب والبرامجيات الجديدة

 بتوظيفها الخراج اعمالهم.واستطاعوا بذلك ان يحتلوا مكانا بين الفنون التقليدية ال يقل عنها شانا.

 

                                                           
 .html67159net/news/https://www.zamanalwsl. 2015الوصل زمان.20

الخرطوم : جامعة السودان للعلوم  ،دراسة تحليلية للواقع االفتراضي واساليب اخراجه الفني ،الرقمية جماليات الفنونر الهادي،.أحمد ابو بك 21
 .9،ص2014والتكنولوجيا ، كلية الفنون الجميلة والتطبيقية،

https://www.zamanalwsl.net/news/67159.html
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 .لباحثة الرقميةلتجربة ا وصف وتحليل المحور الثالث:

( في مخطوطة يحيى الواسطي الخراج اعمال 1/10منمنمة )أي بنسبة  100من مجموع تم عمل عشرة تجارب رقمية 
شملت  لعشرة منمنماتقصدية وقد تم اختيار عينة ، فنية فيها روح العصر والحداثة مع خصوصية الفن االسالمي وجمالياته

كاالحتفاالت ورحالت الحج وقصص ابو زيد  ،نواحي اجتماعية مختلفةفيها جمع  الفنان تطرق اليها مواضيع مختلفة
 يةوالحياة الخاصة لكبار الشخصيات داخل منازلهم.وقد تم توظيف الصور الفوتوغراف،لسروجي ورحالت البحر والصحراءا

يحيى  منمنماتلتجارب العشرة  لأماكن مختلفة وتم اختيارها من مجموعة كبيرة  لتتوائم مع ا في التي صورتها الباحثة الرقمية
 الواسطي التي تم انجازها.

شكل من أشكال   Digital photographyتعتبر الصورة الرقمية جزء ال يتجزء من الفن الرقمي، فالتصوير الرقمي 
مكن تستخدم التكنولوجيا الرقمية لمعالجة الصور دون المعالجة الكيميائية، والصور الرقمية ي ذيال التصوير الضوئي

  .22امعالجتها، تخزينها، مشاركتها، كما يمكن طباعته

 

 )واحة االحالم (: بعنوان للباحثة التجربة الول

   
 )الجزيرة الشرقية(39الخاصة بالمقامة المنمنة 

                                                           
22 /https://ar.wikipedia.org/wiki 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
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 )واحة األحالم(1تجربة 

لوب مع اعتماد اسالمية،ذات طابع اسالمي من خالل القوس الذي استخدم بكثرة في العمارة االس اختيار خلفية  تم
ثيرا كمن منمنمة الواسطي ،وهذا اسلوب اعتمده يحيى الواسطي  شجار والطيور والحيواناتلالالتكرار لبعض الوحدات 

 في تنفيذ بعض الزخارف النباتية والهندسية.

ه المنمنمة للواسطي كونه مختلفة بتقطيع طولي للوحة،وقد تم اختيار هذثالثة الوان فقد ارتات الباحثة اعتماد  23اما اللون
عالم فريد بشكله فقد شحذ ذهنه ليستوعب مايرويه ركاب البحر من اطلق فيه العنان لخياله بتصوير اسلوبا أعتمد 

اساطير حول جزيرة رسا مركبهم فيها.انها تزويقة جمعت مابين البدائية والسريالية في منظر طبيعي مدهش قد ينقلنا الى 
أدرك ما يتصف به الخط العربي  الفنان المسلماذ ان .،ومن ثم تم توزيع الوحدات الكتابية24ين القديمعالم بالد وادي الرافد

 .25من خصائص تجعل منه عنصرا زخرفيا مهما في تصوير فنه

 

 

 

                                                           
 (.13/295اللون عند اللغويين هيئة كالسواد او الحمرة،ولونته فتلون،ولون كل شيئ ماحصل بينه وبين غيره،)لسان العرب،مصدر سابق، 23
 .27،ص1972،مطبعة ثنيان،،وزارة االعالم العراقيةالمخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي.خالد الجادر،  24
 .148،ص2005،نابو للبحوث والدراسات،تنوع اساليب تصوير مقامات الحريري.شوقي مصطفى الموسوي، 25
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 (مخاض) :للباحثة بعنوان التجربة الثانية

          

 ()العمانية39المنمنة الخاصة بالمقامة التاسعة 
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 ()مخاض2تجربة 

ا مالمحهمن المنمنمات الواقعية التي تمثلت بالجرأة لم يتردد الواسطي في رسم أمراة في حالة المخاض التي تتألم ب
 سمائهماوحالتها االنسانية،في عصر كان له عاداته وتقاليده الصارمة،وفي الوقت الذي كان يخشى الفنانون من توقيع 

 لواسطي يدون اسمه بالمداد االسود دون خوف او تردد.على االعمال الفنية خشية من المتشددين نرى ا

 رة، معهنا قمت بمزج الواقع مع الرسم باختيار صورة الطفلة وكانها تنبه للحدث المهم وتنتظر القادم الجديد لالس
ي سي فاستخدام خلفية لمبنى اسالمي ذو قوس بارز من استخدامات العمارة االسالمية،مع االبقاء على الموضوع الرئي
سبة ا بالنلوحة الواسطي اال وهو الوالدة وتم حذف بقية االجزاء المحيطة بالحدث وذلك للتركيز على لحظة الوالدة .ام

 للون فقد تم ادخال اللون االصفر المضيئ  حول الموضوع الرئيسي لشد المشاهد له.

ان الحرف والكلمة بل الكتابة عموما لم تستخدم عند أي اما بالنسبة للنصوص الكتابية فمن االمور التي تجلب االنتباه ،
فالحرف او الكلمة المدونة .شعب من شعوب االرض كعنصر زخرفي في الصورة كما استخدمت في الفنون االسالمية 

 .لذا تم ادراجها في26مجال الفنون عموما عبر العصور االسالمية المتالحقة تعتبر دليال قاطعا على الوحدة العربية في
 جميع التجارب للحفاظ على روحية الفن االسالمي.

                                                           
 .96ص97/100،1977،مجلة بين النهرين،عدد خاصالحرف العربي ،كوحدة تصميمية في المنسوجات االسالمية.عائدة حسين أحمد، 26
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 منة اهلل() :للباحثة بعنوان التجربة الثالثة

     

 )الحربية او الطيبية(32المنمنة الخاصة بالمقامة 

    

 

 
 )منة اهلل(3تجربة
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جواد سليم في احدى رسائله  من لوحة الجارية والجمال العشرة التي اشار اليها الفنان العراقي الراحل التجربة الثالثةفي 
صورة مجموعة جمال, وجمال العراق تعرفها جيدا ال يتعدى لونها لون التراب ولقد صورها هذا العبقري العظيم كل بانها)
 .(27بهبلون يتناسب من اللون الذي بجانجمل 

تاة عية والف،والتاكيد على الراتم قطع اللوحة الى نصفين وتكرارهم العطاء ايحاء باستمرارية قطيع االبل في هذه التجربة
 سالمياتم اعتماد القوس كمعلم د بوضعهم في وسط العمل باعتبارهم االشخاص الرئيسيين في العمل الفني،أما الخلفية فق

ن م اللو ،اما اللون فقد تم استخداوكونها داللة على الشرق النخلة في الخلفية كونها كانت منتشرة في الواحاتمعماري و 
 الضافةوحية حداثية تتوائم مع روح العصر،باالخضر الوان الصحراء والواحات،وقد تم استخدامه كذلك العطاء ر االصفر وا

 الى توزيع النصوص الكتابية كما كان يعتمدها يحيى الواسطي.

 ()استراحة الفرسانللباحثة بعنوان:  التجربة الرابعة

     

 

 

                                                           
27 http://www.nizwa.com ،1995،الواسطي رسم مقامات الحريري فاختصر الفنون االسالميةبلند الحيدري. 

http://www.nizwa.com/
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 )استراحة الفرسان(4تجربة 

 تم أشراك المرأة بشكل اساسي في السفر والترحال وقصص ابي زيد السروجي،فتم ادراجها بجلسة في هذه التجربة
كبير ت، وتم استراحة مع المسافرين،وفي الخلفية تم اعتماد الضبابية في اللون لخلق انسجام لوني مع بقية اجزاء اللوحة

 ي والتركيز على ثمرة زهر الرمان.شجرة الرمان باسلوب غير واقع

بنواحي  كتابيةالالنصوص شفافية في اللون لينسجم مع الخلفية الضبابية،كما اعتمدت توزيع ال أرتات الباحثة استخدامو  
 دالعمل ليبقى عامل مشترك بين منمنمات الواسطي والتجربة الفنية للباحثة،ومن الجدير بالذكر ان رسم الخلفيات عن

ر عامة كانت تعتمد البساطة واالختزال ،كونهم اعتمدوا رسم الجموع الواسطي وعند فناني المدرسة العربية في التصوي
،لذا اعتمدت في هذه التجارب على خلفية مختلفة نوعا ما وغريبة بنفس الوقت عن رسوم الواسطي العطاء 28البشرية

 روحية جديدة تجمع بين الماضي والحاضر.

 

 

 

                                                           
 .117م،ص 0082-هـ1429 1عدد 8،مجلة الرابطة،مجلدتزاويق المدرسة العربية في التصوير.عائدة جوخرشة، 28
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 كم(الحُ ) :للباحثة بعنوان التجربة الخامسة

  
 )الرحبية(10المنمنة الخاصة بالمقامة            
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 كم()الحُ 5تجربة

 لى عصرعفي هذه التجربة تم اعتماد ثالث صور للخلفية اولها أشراك المرأة كعنصر رئيسي مثلت السيادة وكانها شاهد 
ا التي طالموهو يحل احدى القضايا االجتماعية،وكذلك االقواس ،مضى، ترصد حالة اجتماعية ممثلة بشخصية القاضي

 ا جزء من قاعة المحكمة.نراها في العمارة االسالمية وكانه

تكمله  الهندسي التخطيطي الذي ان التكوين كان له أثر كبير في تزاويق يحيى الواسطي حيث اعتمد على المبدأ
وأيضا .29حدة باالخرىاالقواس المغلقة والمنحنيات والمربعات والمستطيالت في توزيع الوانه واشكاله وعالقة اجزائه الوا

فتم  واالخضر استخدام النخلة كونها عنصر تجميلي مضاف الجواء البيئة االسالمية المعروفة.اما اللون االصفرتم 
،فاللون لغة عالمية كالموسيقى تماما،وال خالف في هذا العطاء جو مختلف عما عهدناه في منمنمات الواسطي متوزيعه

 .30ية تدركها العين وليست صوتية تدركها األذنسوى ان االلوان موجات صوتية ضوئ

 :)القافلة(للباحثة بعنوان التجربة السادسة

توظيف صورتين فوتوغرافيتين للخلفية االولى احتلت الخلفية كاملةـ،ومثلت اجواء الواحة التي يلجا  في هذه التجربة تم
ثم اعتمدت صورة الفتاة وهي تنظر  ائها جوا مختلفا.اليها المسافر في ترحاله كمحطة استراحة وقد تم تغيير الوانها واعط

من العمل الفني الجرافيكي .كما تم توزيع النصوص الكتابية ليكتمل العمل بروحية  لتكون جزءا الى القافلة اثناء مسيرها

                                                           
 .36سابق،ص ،مصدرالوحدات التصميمية للمنسوجات فس رسوم الواسطي.عائدة حسين أحمد، 29
 .243ص1،1973القاهرة،دار النهضةالعربية،طالتكوين في الفنون التشكيلية،.عبد الفتاح رياض، 30
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ه بحتة ، من حيث الشكل والمظهر إلغراض زخرفييالعرب كثيرا ما استخدم الخط أذمختلفة عن أجواء منمنمات الواسطي،
 .31دون االلتفات أو االهتمام بالمضمون أو المعنى

        
 .م 1237 ، عاممقامات الحريري رسم للواسطي مرافق للمقامة الدمشقية من )الرملية( 31المنمنة الخاصة بالمقامة 

 

                                                           
،المورد،مجلة محكمة،وزارة الثقافة،دار الشؤون الثقافية البعد التصميمي والجمالي لتعادلية الفراغ في الفن االسالمي.عائدة جوخرشة، 31

 .22،ص2009، 1،عدد36العامة،مجلد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1237
https://ar.wikipedia.org/wiki/1237
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 )القافلة(6تجربة

  المدينة والناس(: )للباحثة بعنوان التجربة السابعة

   
 )البدوية(43المنمنة الخاصة بالمقامة
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 )المدينة والناس(7تجربة 

في التجربة السابعة من المقامة البدوية تم تغيير البيئة التي اعتمدها الواسطي،وذلك بتقطيع العمل الى نصفين ورفع 
الجزء العلوي ليرتكز على خلفية صخرية وكان البناء نفذ بهذه الطريقة .وبقي الجزء السفلي للشخصيتين الرئيسيتين في 



 لعدد الثامن ا                                                                   مجلة العمارة والفنون                

22 
 

متطون الخيول.لقد تم أضافة عنصريين هما الفتاة في الجهة العليا اليمنى وكانها شاهد على احداث المنمنمة وهم ي
مضت ،والشخصية الثانية للشاب الذي يلتقط الصور ليوثق االحداث.كما تم أضافة النصوص الكتابية بتوزيعات مختلفة 

 ليحافظ العمل على روحية الواسطي في اعماله.

 العب بالفالتر اللونية والشفافية لالشخاص والخلفية .أما اللون فقد تم الت

 (واسطيات) :للباحثة بعنوان التجربة الثامنة

 
 )المكية(15المنمنة الخاصة بالمقامة 
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 (واسطيات)8تجربة

بعض في التجربة الثامنة تم دمج منمنمتين من منمنمات يحيى الواسطي في عمل واحد من المقامة المكية،مع تغيير في 
مواقع االشخاص حسب طبيعة العمل الفني .وقد تم اختيار خلفية مناسبة من االجواء الطبيعيةالستراحة المسافرين .مع 
اعطاء بعض التاثيرات عليها.وتم وضع شخص جالس في الزاوية اليسرى من العمل وذلك لدمج الحاضر بالماضي.اما 

ز االشخاص االساسيين في اللوحة.وكذلك توزيع بعض النصوص اللون فقد تم تغيير بعض االجزاء من المنمنة البرا
 الكتابية في الخلفية.

  (مواكب الحج):للباحثة بعنوان التجربة التاسعة

        
 )اللغزية( 44لخاصة بالمقامةالمنمنة ا                   )البرقعيدية( 7 المنمنة الخاصة بالمقامة
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 (مواكب الحج)9تجربة

ار المنمنة الخاصة بالمقامة البرقعيدية وهي رحلة الحج التي كان يقوم بها المسلمين باحتفالية مميزة ،وهنا تم تم اختي
الواضح في خلفية العمل. وكذلك تم أضافة المنمنة  تهيئة االجواء الصحراوية المناسبة ،مع مكان استراحة المسافرين

من اللوحة.مع أضافة شخص يسير في جهة اليسار متوجها الى  المسافر على أالبل، لتصبح جزءا )اللغزية(الشخص44
دار االستراحة.وكذلك تم توزيع النصوص الكتابية ليكتمل المشهد.مع التالعب بالوان االرضية لتتماشى مع طبيعة 

 الصحراء.
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 (زوارق):للباحثة بعنوان التجربة العاشرة

    
 م1237الحريري عام  رسم للواسطي مرافق للمقامة الفراتية من مقامات

   

 
 )زوارق(10تجربة
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التجربة الفنية االخيرة مثلت رحالت المسافرين عبر االنهار والبحار،من المنمنة الفراتية،نسبة لنهر الفرات،لذا تم توظيف 
مناسبة  خلفية كما تم توظيف الحاضرو  قارب وسفينة من منمنمات الواسطي مع قارب حديث، ليتم الدمج بين الماضي

وتم اعتماد النصوص الكتابية كما جاءت في للعمل يمثل غروب الشمس وشعاعها المنساب ليكون سمفونية من االلوان.
 رسوم يحيى الواسطي ولكن بتوزيع مختلف يتناسب مع المتغيرات في العمل الرقمي.

 اهم الستنتاجات

يث تم الربط فيها بين الفن الرقمي،وفن تعتبر تجربة الباحثة تجربة جرافيكية فنية جديدة وفريدة بنفس الوقت،ح .1
المنمنمات الخراج اعمال فنية مستوحاة من الفنون االسالمية المتمثلة بمخطوطة يحيى الواسطي، لما لها من مكانة تاريخية 

ز وتراثية متميزة ،خاصة ان الفن الرقمي اثبت وجوده جنبا الى جنب مع بقية الفنون،كونه لغة العصر الجديدة التي تمتا
 بسرعة االنجاز.

أبدع فيه الفنان المسلم وخاصة يحيى الواسطي من خالل مخطوطته،وهو يتماشى أصيل  نف وه فن المنمنمات .2
 .باختالف االساليب واالمكانيات التقنية والتكنلوجية مع كل عصر،ويمكن توظيفه في اعمال فنية مختلفة

 ،المختلفة اليدوية ن ،فوظفوها في أعمالهم الفنيةالعديد من الفناني وىأن فن المنمنمات ومنذ القدم أسته  .3
 باختالف الطرح واالسلوب والتقنيات المستخدمة في التنفيذ،وحسب اسلوب الفنان نفسه.

المجاالت الواسعة للفنانين والمصممين الجرافيكيين  أهم نظرا لتقبل المجتمع للفن الرقمي موخرا، فقد أعتبر من .4
من خالل البرمجيات المختلفة لخلق  ،لتكنلوجيا الحديثةاباستخدام نية أبداعية رة لخلق اعمال فلالستفادة من امكانياته الكبي

 فن رقمي ذات طابع فني متميز.
لقد أضاف الفن الرقمي رؤيا بصرية جرافيكية جديدة،للتجارب العشرة التي تم انجازها في البحث،من خالل  .5

،بلغة العصر تي تم تصويرها الخراج أعمال فنيةر القوتوغرافية العملية الربط بين رسومات يحيى الواسطي وبين الصو 
 الحداثة والتراث االسالمي بنفس الوقت.بالدمج بين  الجديدة أتسمت

ان يحيى الواسطي اعتمد على مبدا استخدام اللون الواحد بنقاءه وخصوصيته دون ان يمزجه بلون   .6
او التي تنحدر من اصل واحد ،وهذا اضاف ;ات الخاصية الواحدةاخر،وكذلك كان يستعين بمجموعة كبيرة من االلوان ذ

 سمة مميزة على التجارب الفنية العشرة وانسجم مع التاثيرات اللونية الجديدة التي تم اضافتها لالعمال الجرافيكية الفنية
 .العشرة

مبتعدا عن البعد مة،الفنان يحيى الواسطي في اسلوبه في رسم المنمنمات الى تسطيح اشكال المنمنالتجئ  .7
اءه للموضوع بكم من الوحدات الزخرفية والوحدات الكتابية التي وزعها حول العمل الواحد،فاعطى التصويرة الثالث مع أغن
من خالل ادخال االشكال واالشخاص التجارب العشرة للباحثة  فكريا ودينيا واجتماعيا،وهذا ساعد على أغناءبعدا جماليا و 

 الثالثية االبعاد.
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 توصيات:ال

،لغرض توظيف المنمنمات اجراء تجارب فنية جرافيكية أخرىمن خالل ماأظهرته نتائج البحث اوصي بضرورة 
اعمال فنية باساليب حداثية مختلفة،تربط بين الفن االسالمي االصيل والنضج الذي وصل والمخطوطات االسالمية الخراج 

ضي االمة االسالمية،وحاضرها ومستقبلها من اجل الوصول الى اليه في العصر العباسي.وذلك ليستمر التواصل بين ما
 متميزة.تشكيلية سمة جرافيكية 
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