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دور التصوير اإلسالمي يف عكس الواقع االجتماعي والثقايف  

للمجتمع العربي اإلسالمي   

 حممد خضر حممود. م.م

 22/4/2009: تاريخ القبول 17/7/2008: تاريخ التقديم

 املقدمــــة
شيد العالـ العربي اإلسالمي والسيما في النصؼ الثاني مف القرف السادس 
اليجري وما تاله حركة فكرية وثقافية واجتماعية ممحوظة فكاف االستقرار السياسي 
.  أىـ العوامؿ التي ساعدت عمى نيوض ىذا االزدىار وسيادتو في المجتمع العربي
َفُعدَّ فُف التصوير مف أىـ الفروع التي ساعدت المختصيف في دراسة الفف 

عامة، ونقمو بشكؿ  (الثقافي واالجتماعي)اإلسالمي خاصة وواقع المجتمع العربي 
مصور محسوس ومادي لتمؾ الحياة بتفاصيميا الدقيقة، وفي البداية ال بد اف ننوه 

عف ماىية موقؼ الديف اإلسالمي مف التصوير فمـ يرد في القرآف الكريـ نص 
قرآني، صريح ينص بتحريـ التصوير اال اف السنة النبوية ذكرت العديد مف 

اف اشد الناس  )()األحاديث التي تبيف تحريـ التصوير منيا قاؿ النبي محمد 
وفي صحيح البخاري في باب التصوير قاؿ النبي  (عذابًا يوـ القيامة المصوروف

()( :ال تدخؿ المالئكة بيتًا فيو كمب أو تصاوير)(1) . فيما اجازت األحاديث
.  (2)استخداـ التصوير في بعض األشياء بما ال روح لو مف رسـو الشجر والنباتات

فمف خالؿ النصوص أنفة الذكر نجد اف التحريـ الحاصؿ ىو مقصود في 
صناعة التصوير الذي كاف يقصد لغرض العبادة وىي صناعة التماثيؿ واألصناـ 
وأباح تصوير األشجار وما ال روح فيو، فأخذ التصوير منحى عدـ المضاىاة في 

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلثار/ قسـ اآلثار. 

. 215، مصر، ص7صحيح البخاري، ج: البخاري، أبو عبداهلل بف إسماعيؿ : ينظر(1)
. 319، ص1983، بيروت، 3فقو السنة، ج: سابؽ، سيد( 2)
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خمؽ اهلل، فالتصوير محـر إذ كاف الغرض منو العبادة اما إذا انتفى ىذا الغرض 
فينا يباح إذ كاف القصد منو عدـ اإلشراؾ في خمؽ اهلل، لذا فأخذ الفنانوف 

المسمموف االتجاه اآلخر إذ تميز التصوير اإلسالمي والسيما في بداياتو بتمثيؿ 
رسوـ الطبيعة كرسوـ الشجر والنبات، كما ظير لنا في فسيفساء الجامع اأُلموي 

، ورسـ األشكاؿ اليندسية وىذا ال يمنع ظيور العديد مف المخطوطات (1)في دمشؽ
والمزوقات مع االىتماـ الكبير مف قبؿ الخمفاء والسيما العباسيوف فشجعوا عمى 

جمع المخطوطات المكتوبة بمغة غير العربية وترجمتيا وكاف مف ضمنيـ الخميفة 
العباسي المأموف إذ امتاز عيده بنبوغ حركة الترجمة مع العمـ اف المخطوطات 

فمف أقدـ المخطوطات المزوقة التي وصمت إلينا . (2)تحتوي عمى الرسـو والصور
ىي نسخة مف كتاب صور الكواكب الثابتة لعبد الرحمف الصوفي والمؤرخة 

ـ ونسخة مف كتاب الترياؽ لجالينوس ومف المزوقات األخرى التي 1009/ىػ400
تميزت كذلؾ بالتصاوير كتاب الجامع بيف العمـ والعمؿ النافع في صناعة الحيؿ 

 . (3)البف الرزاز الجزري
ومف خالؿ التجدد الفكري لدى الكتاب والمزوقيف ظيرت لدينا العديد مف 
المدارس الخاصة بالتصوير وأوليا المدرسة العربية والمدرسة الفارسية والتركية 

، ومف أىـ ىذه المدارس التي امتازت بالعديد مف المميزات (4)والعثمانية
، (5)والخصائص والتي يرجح انيا أوؿ وأقدـ مدرسة لمتصوير اإلسالمي في العراؽ

ىي مدرسة بغداد في التصوير، فقد فصؿ الفناف المسمـ في ىذه المدرسة الصورة 
عف المتف وذلؾ بأف ال يحدىا إطار أو رسـو أشخاص والشخوص ذوو سحف 

                                                 

.  19، ص1959التصوير اإلسالمي في العصور الوسطى، مصر، : الباشا، حسف( 1)
 . 17، ص1962التصوير اإلسالمي ومدارسو، مصر، : محرز، جماؿ محمد (2)

، بغداد، (رساـ وخطاط ومذىب ومزخرؼ)الواسطي يحيى بف محمود : سمماف، عيسى (3)
 . 15، ص1972

 . 20محرز، التصوير اإلسالمي، ص (4)

فنوف الشرؽ األوسط في العصور اإلسالمية، دار المعارؼ، مصر، : عالـ، نعمت إسماعيؿ (5)
.  186ص
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سامية يضعوف عمى رؤوسيـ العمامة العربية تحيط برؤوسيـ اليالة لمداللة عمى 
، وتزينيـ مالبس فضفاضة مزخرفة بالرسـو النباتية واليندسية، واغمب (1)القدسية

ىذه الرسوـ كانت بعيدة عف الطبيعة وتحويرىا تحويرًا بسيطًا التي أضفت عمييا 
الواقعية والصفة الحركية ليا وتصاويرىا اتبعت قواعد المنظور في رسـ 

 . (2)موضوعاتيا والمحالة بصفة الشفافية والسيما رسـ األبنية والعمائر
سنتناوؿ أىـ مصورات ومزروقات العصر العباسي التي مثمت بعض 

، السائدة في المجتمع العربي في الريؼ (3)مظاىر الحياة االجتماعية والثقافية
 التي عبرت بشكؿ مصور عف أىـ مميزات (5) الحريري(4)والمدينة، وىي مقامات

التصوير اإلسالمي وخصائص المجتمع العباسي ومظاىره، والواسطي كتب وصور 
مخطوط مقامات الحريري التي توضح نوادر أبي زيد السروجي المسرودة عف 

الحارث بف ىماـ، ونقؿ فييا الحوادث الحاصمة في أماكف عديدة كالمسجد والسوؽ 
 . (6)والمكتبة والخاف والحقؿ وفي بالط الحكاـ والوالة وغيرىا مف األماكف

إذ عبرت ىذه التصاوير عما احتفظت بو مدينة بغداد مف اليوية الثقافية 
فنسخت العديد مف النسخ كاف مف ضمنيا نسخة . (7)حتى نياية العصر العباسي

                                                 

 . 236الفف اإلسالمي، مصر، دار المعارؼ، ص: األلفي، أبو صالح (1)

 .31-30التصوير اإلسالمي، ص: محرز (2)

 . 135التصوير اإلسالمي، ص: الباشا (3)

المقامات مفردىا مقامة وىي العظة أو الخطبة الذي يقـو بيا شخص بإلقائيا، اسبر، ( 4)
، 1981، بيروت، (معجـ في عمـو المغة العربية)الشامؿ : (محمد سعيد، بالؿ)جنيدي 

.  889ص
 والحريري ىو أبو محمد القاسـ بف محمد ابف عثماف البصري الحريري ولد سنة (5)

 سنة قضاىا ما بيف البصرة ومدينة بغداد 70ـ في البصرة، وعاش حوالي 1054/ىػ446
. 16الواسطي، ص: سمماف

التصوير عند العرب، ترجمة، عيسى سمماف، وسميـ التكريتي، بغداد، : ايتكيا وزف، ريتشارد (6)
 . 104ص

 . 32الخصائص الفنية واالجتماعية لرسـو الواسطي، بغداد، ص: آؿ سعيد، شاكر حسف (1)
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حفظت في لينغراد ونسخة في باريس وأخرى في اسطنبوؿ وسنأخذ مف ىذه 
التصاوير ما امتازت بو مف المظاىر االجتماعية والثقافية التي سادت في العصر 
العباسي ونقمت مف خالؿ ىذه المخطوطات ومناقشتيا لمظاىر ىذه الحياة لمواكب 

الفرساف ومناظر الوعظ وغيرىا مف مظاىر الحياة الداخمية لمبيت والمدرسة 
والحفالت فمـ ينفرد بيا الواسطي بذاتو بؿ كانت ىذه أىـ المميزات التي سادت 

 . زخارؼ الفف اإلسالمي وطرزه

 مظاهـر الفـرح 

اىتـ المزوقوف الذيف نقموا الحياة االجتماعية بما كاف يقـو بو عامة الناس 
في أفراحيـ وأتراحيـ ونقميا وترجمتيا بشكؿ دقيؽ مف خالؿ ىذه المخطوطات، 

نقؿ صورة مف مباىج الحياة االجتماعية  (1لوح رقـ ) (1)ففي المقامة السادسة
لمجموعة مف األصدقاء وىـ في بساتيف بغداد وفي إحدى األماكف بمحمة القطيعية 

فاجتمع الشجر والنبات مع الماء الذي يعمؿ عمى ديمومة الحياة، والشخوص 
يحيطوف ببركة الماء فاحدىـ بعزؼ واآلخر يستمع لو واآلخر يندمج مع الموسيقى 
وغيرىـ يتسامروف بالحديث وفي الجية اليمنى لممقامة شخص آخر ينظر متطفاًل 
عمى الجموع فيما فصؿ في ىذه المقامة الجزء السفمي عف العموي بشكؿ شخص 
يدفع الحيوانات التي تقـو بدورىا بتشغيؿ ناعور المياه لسقي البستاف فعممية رسـ 
الجموع واألشخاص بشكؿ متجمع ىي صفة مف صفات مقامات الحريري والتعبير 

، فنرى اآلف في وقتنا الحالي اغمب الناس وىي (2)عف الماء بشكؿ ديداف مجتمعة
يشرعوف باليروب مف واقع الحياة العممية إلى البرية والى الجو الجميؿ سواء في 
الحقوؿ أو في البساتيف الخاصة وىي صورة خاصة عف المجتمع اإلسالمي في 

 . ذلؾ الوقت وحتى يومنا ىذا

                                                 

 (. 6)، لوح 24الواسطي، ص: سمماف (2)

 . 493، ص9حضارة العراؽ، ج : سمماف، عيسى (3)
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التي  (2لوح رقـ ). (1)وىناؾ صورة أخرى مف ىذه المقامات وىي الخامسة
وصور عمى انو  (حانة)اتخذ أبو زيد السروجي بطاًل ليا لقضاء وقت ممتع في 

شخص ثري وعرضو الواسطي وىو جالس عمى الكرسي، وكاف يخصص في 
أغمب المقامات لشخص رفيع المستوى كأف يكوف قاضيًا أو حاكمًا وجعؿ في ىذه 
المقامة كما رأينا في الموحة السابقة عمى شكؿ قسميف أو طابقيف فأظير في الجزء 
العموي أشخاصا جالسيف وبقربيـ الدناف التي تحفظ بيا السوائؿ وفي الجزء السفمي 

مف جية اليميف شخص يقـو بعممية عصر الخمر الذي يجمس بقربو أبو زيد 
السروجي عمى الكرسي السابؽ الذكر ويقع خمفو موسيقي يقوـ بعممية العزؼ فيما 

 نقمت لنا إحدى المظاىر ةيقابمو شخص آخر يقـو بتجاذب الحديث معو، فالموح
االجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع وكما نعرؼ أف الخمر محـر لكف 

التصوير ما ىو اال المرآة العاكسة والناقمة لكؿ ما يراه الفناف والمزوؽ المسمـ لما 
 . ىو موجود وسائد

أما صورة قدـو العيد وفرح الناس والمظاىر التي تصاحب ىذه المناسبة 
بشكؿ احتفاؿ مييب لجمع مف الناس  (3لوح رقـ ) (2)فنراىا في المقامة السابعة

يمتطوف خيموىـ وجماليـ رافعيف سيوفيـ وبيارقيـ وراياتيـ التي تحتوي عمى كتابات 
كوفية وعمى قرع الطبوؿ التي صاحبت ىذه المواكب فنراه إعالنا رسميًا لقدوـ العيد 
ونقاًل حيًا لما كاف سائدًا في ذلؾ العصر مف رفع الرايات وما أظيره الواسطي مف 

، وابرز الواسطي أدؽ التفاصيؿ وخاصة (3)أشكاؿ الرايات وألوانيا مع عدـ التكرار
اختالؼ حركات األرجؿ وألواف الرايات ويعد ىذا المظير االجتماعي وخاصة في 
وقتنا الحاضر مف فرح بقدـو العيد الذي يصاحبو تعميؽ الرقعة الكتابية والرايات 
والمصابيح اإلسالمية اقتباسًا لما كاف سائدًا في المجتمع العباسي فيعد التصوير 

                                                 

 . 5، لوح 24الواسطي، ص: سمماف (1)

 (. 8)الواسطي، لوح: سمماف (2)

 . 117فف التصوير، ص: ايتكيا وزف (3)
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الوثيقة التاريخية المصورة بشكؿ صادؽ ألىـ الفعاليات االجتماعية التي يتداوليا 
 . الناس

 جمالـس اخلالفــة

إف ىيبة الدولة العباسية وما كانت تتمتع بو مف نفوذ وسيطرة كبيرة عمى 
بقاع واسعة دفع الخمفاء العباسييف إلى االىتماـ الكبير ببالطيـ الخالفي وما كاف 

يدور بو مف مناظرات شعرية وكالمية فنقؿ إلينا الواسطي ما يدور فييا خالؿ لوحة 
(. 4لوح رقـ )، (1)فنية مميزة في المقامة الثامنة والثالثيف

وىو جالس في مركز المقامة وعمى اليميف واليسار  (الوالي)الخميفة 
شخصاف واقفاف ويجمس بقرب الخميفة شخص آخر يقابميـ بطؿ المقامة أبو زيد 
يقـو بتقديـ شكوى إلى ولي األمر ويقـو الخميفة باالستماع إلى المظالـ مف قبؿ 

الناس في ذلؾ الوقت وبدوره يحؿ الكثير مف المشاكؿ التي ال يستطيع الناس حميا 
وبيف الواسطي تربع الخميفة في المركز وتناظر صيغتيا الفنية في . فيما بينيـ

توزيع العناصر، وأظيرت ىذه المقامة ونقميا بشكؿ حي لما نراه في وقتنا الحاضر 
لجوء الناس إلى والة األمور وعرض مشكالتيـ وحميا مف قبؿ القضاة أو الرئيس 

في الجية اليمنى ( الوالي)فصور الخميفة  (5لوح رقـ )، (2)نفسو اما المقامة العاشرة
فوؽ مقعد ضخـ يعمو األرضية بدرجتيف رافعًا إحدى قدميو وابرز الواسطي دىشة 
الوالي مف خالؿ مالمح الوجو الظاىرة عميو ومف خالؿ طرح أبي زيد السروجي 

 .لمظممتو عميو

 جمالس القضاة 

لقد أولت عناية المزوقيف والرساميف اىتمامًا كبيرًا بمجالس القضاة ومنيـ 
لوحتيف بموضوع واحد فأظير  (6لوح رقـ ) (3)الواسطي فنالحظ في إحدى مقاماتو

                                                 

؛  30الواسطي، ص: سمماف (1)
Hammid, Esa Salman: Mesopotamian School and the Place of Painting, 
Ph.D., the University of Edinparia, 1966, PL.72. 

 (.15)الواسطي، لوح : سمماف (2)

 (.9)الواسطي، لوح : سمماف (3)
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بيا الواسطي جمعًا مف الناس بشكؿ غرفتيف متجاورتيف فشغؿ احدييما السروجي 
وىو بطؿ المقامة وىو جالس جمسة الحكاـ وأحاط الواسطي حوؿ رأسو اليالة داللة 

عمى القدسية ويقـو بطؿ المقامة بعقد قراف شحاذ عمى شحاذة مع الكثير مف 
 في العصر ةالشيود الذيف يواجيوف السروجي وىي تبيف إحدى المظاىر االجتماعي

العباسي والتي تتداوؿ في وقتنا الحاضر أيضا وىو عقد القراف في دار المحاكـ 
فمف خالؿ رسـ الجموع الكبيرة مف الناس واىتماميـ بعقد القراف ومباركتيـ 

.  لمعروسيف ىو مف المظاىر االجتماعية السائدة اآلف
فقاـ الواسطي بيذه المقامة باالستغناء عف البيئة المحيطة بالمكاف فمـ 

وأحاط حوؿ رأس القاضي وىو أبو . (1)يرسـ سوى الجموع مف الشخوص والقاضي
زيد اليالة، واليالة صفة مف صفات المدرسة العربية لمتصوير، مع العمـ اف 
رسومات ىذه المقامة غير واضحة المعالـ إلصابتيا بالتمؼ وأضفى عمييا 

رسومات الجدراف بشكؿ زخرفي ىذا ميزىا بصفة الحركة وعدـ الجمود كعنصر 
.  مكمؿ ليذه المخطوطات

ما يرويو أبو زيد السروجي  (7لوح رقـ )، (2)ونشاىد كذلؾ في صورة أخرى
وىو يشكو ابنو أماـ القاضي فأظير الواسطي ديواف المجمس في ذلؾ الوقت وىو 
بكامؿ الزينة واألبية الالئقة بشخصية القاضي والشخص الذي يحكـ بالعدؿ عمى 
مف يشتكي عنده والذيف يمجأوف إلى القضاء في حؿ مشاكميـ وأضفى الزينة عمى 
الستائر والوسائد والبسط لتتناسب مع المكاف بشكؿ واضح وىذه المظاىر نراىا في 

. وقتنا الحالي فاالعتناء بالقضاء ليميؽ بدار العدالة ومستشاري القاضي
إف المقامات تحدثت عف الكثير مف المشاكؿ التي كانت تسود في المجتمع 
العربي وأىمية ىذه المقامات في نقؿ الواقع االجتماعي والثقافي الذي كاف لو الدور 

الكبير والفعاؿ وأوضحت لنا عف مدى أىمية مجمس القضاء واىتماـ الخمفاء بو 
وكيفية حكـ الناس بو واستماع القاضي ألبسط األمور سواء كانت شكوى بسيطة 

                                                 

.  115فف التصوير، ص: ايتكيا وزف (1)
(. 10)الواسطي، لوح رقـ : سمماف( 2)
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أو ادعاء بالقتؿ أو السرقة أو االحتياؿ والنصب الذي كاف يدور بيف عامة الناس 
.  ومشكالتيـ الخاصة أيضاً 

صورة أخرى  (8لوح رقـ ) مف مقامات الحريري (1)ونقمت لنا المقامة الثامنة
فنرى فييا أبا زيد السروجي أماـ القاضي الجالس بشكؿ متربع ويسمع ادعاء أبي 
زيد ونقؿ معو شكؿ المالبس والسراويؿ وأغطية الرأس والمظاىر الجميمة واىتماـ 
المسمميف بالمظير االجتماعي الالئؽ والسيما الموظفيف عند الدولة اإلسالمية في 
ذلؾ الوقت وخالؿ تأديتيـ لموظائؼ االجتماعية فيمبسوف المالبس العريضة ذات 
األكماـ والسراويؿ تحتيا كما تزيف ىذه األثواب بالفصائد كشكؿ تزييني، فالمكانة 

االجتماعية كأف يكوف قاضيًا أو والي مدينة أو حتى يكوف قائدًا لمقوات في العصر 
العباسي لكؿ شخص منيـ ممبسو الخاص فنرى الوالي أو الخميفة يمبساف أغمى 

وأثمف أنواع الجواىر ويمبس الجندي ممبسو الخاص كأف يكوف درعًا وسيفًا ورمحًا 
فينا نالحظ اف مجتمعنا الحالي سار عمى المنيج نفسو فنرى القاضي يمبس 
مالبس خاصة بو في أثناء وجوده في المحكمة وأثناء تأدية الواجب و كذلؾ 
الجندي والشرطي وىذا نقؿ لنا في تمؾ الفترة مف خالؿ ىذه المقامات بشكؿ 

.  مصور وبشكؿ دقيؽ جداً 

جمالس العلم واملكتبات  

كاف اإلسالـ في بداية أمره يحث المسمميف عمى تعمـ تعاليـ الديف 
اإلسالمي وكاف النواة األولى ليذا الشيء ىو المسجد، فالمساجد أجمؿ بناء تقع 

عميو أعيف الناس في عالـ اإلسالـ سواء كاف في مدينة كبيرة أـ قرية صغيرة فيي 
تضيؼ إلى المنظر ليذه المدف عنصرًا مف الجالؿ والفخامة ومف خاللو تعرؼ إلى 

.  أي مدى وصؿ تقدـ ىذه البالد

                                                 

(. 13)الواسطي، لوح رقـ :  سمماف(1)
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 رأينا العديد مف ىذه المساجد التي صورىا لنا (1)ومف خالؿ المقامات
ويجمس  (9لوح رقـ )الواسطي فنرى أنو قد صور أبا زيد وىو خطيب في جامع 

أمامو العديد مف الشخوص وىـ موجييف أنظارىـ إلى الخطيب، ونرى اف الجامع 
لقاء العديد مف المحاضرات والسيما الدينية وقد عمؿ  اتخذ كمكاف لموعظ وا 

الواسطي عمى تزييف المسجد بزخارؼ مركبة ىندسية ونباتية، مع تصويره لممئذنة 
نرى أبا زيد وىو فوؽ  (10لوح رقـ ) (2)بشكؿ زخرفي رائع، وفي المقامة األخرى

 ويمسؾ بيده سيفًا ويوجو (3)المنبر ويقـو بإلقاء خطبة دينية وىو يرتدي الطيمساف
كالمو إلى المصميف الذيف شدىـ حديثو إذ مثميا لنا الواسطي بشكؿ يدؿ عمى 

الواقعية المغمفة بالحيوية كما ظير في ىذه المقامة السيؼ لمداللة عمى الخطبة 
(. )وعالمة الخطيب الذي يتخذه قدوة بسيؼ رسوؿ اهلل 

ونرى شيوع دور عمـ أخرى في تمؾ الفترة التي كاف ليا األثر الكبير في 
التنمية الثقافية لممجتمع العربي اإلسالمي التي تضمنت إلى جانب المسجد والتي 

.  أصبحت ركيزة ميمة لتطور المجتمع العربي في ذلؾ العصر
فنشاىد المكتبات أو ما تسمى في ذلؾ الوقت خزانات الكتب ذات رواج 
كبير في المدف اإلسالمية وكاف االىتماـ بالتأليؼ وترجمة الكتب العممية يالقي 

نشاىد  (11لوح رقـ )تشجيعًا ورواجًا كبيرًا جدًا ففي مقامة مف مقامات الواسطي 
بيا العديد مف المثقفيف واألدباء وىـ يتجاذبوف الحديث مع احد الزائريف في إحدى 

المكتبات التي كانت موجودة في ذلؾ العصر والتي امتازت رفوفيا بالعديد مف 
الكتب سواء كانت أدبية أو عممية والمرصوفة بيذا العدد وما نقمتو ىذه المقامة 

                                                 

(. 16)الواسطي، لوح رقـ :سمماف( 1)
(. 17)الواسطي، لوح رقـ : سمماف(2)
ىو لباس خارجي لمرجؿ يشترؾ بمبسو عامة الناس ولو شأف كبير في العراؽ؛ : الطيمساف (3)

المالبس العربية اإلسالمية في العصر العباسي الثاني، بغداد، : العبيدي، صالح حسيف
.  63ص
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دليؿ واضح وصريح عمى األىمية الكبيرة التي كانت تولى ليذه الكتب ومحط 
.  ألنظار الدارسيف مف المثقفيف واألدباء

( 12لوح رقـ ) شبيية بموضوع المقامة السابقة (1)كما نشاىد مقامة
ألشخاص وىـ يتصفحوف الكتب في مكتبة تميزت بالعديد مف الرفوؼ التي احتوت 
عمى عدد كبير مف الكتب وىي مرتبة بشكؿ أفقي ال عمودي عمى غرار ما موجود 

. في مكتباتنا في ىذا الوقت والتي ترصؼ بشكؿ عمودي
ودور العمـ ما يسمى  (خزانات الكتب)وكاف بجانب المسجد والمكتبة أو 

 (2)بالكتاتيب لتعميـ صغار السف القراءة والكتابة والحساب، إذ وثؽ الواسطي
شكؿ المكتب وطريقة التعمـ وحتى كراريس كتابتيـ  (13لوح رقـ )بمقامات الحريري 

وجموسيـ أماـ المعمـ وىو يشرح ليـ درسيـ وىو جالس عمى مقعد يعموىـ بشكؿ 
مرتفع قمياًل لغرض إيصاؿ الصوت إلى جميع المتمقيف مف األطفاؿ والمرصوفيف 
بشكؿ منظـ وبشكؿ متواٍز وىو ما نشاىده في المدارس والكميات اآلف إذ يجمس 
األستاذ عمى مسطبة مرتفعة قمياًل عف األرض لكي تعمؿ عمى إيصاؿ الصوت 

. إلى جميع الطمبة وبشكؿ متساوٍ 

االستنتاجات  

خّمدت لنا تصاوير الواسطي في مقامات الحريري واقع الحضارة العربية 
اإلسالمية بمظاىرىا االجتماعية والثقافية وغيرىا مف المظاىر األخرى التي أوعزت 

لنا بال شؾ عمى مدى قدرة الفناف العربي بنقؿ الواقع خير واصدؽ نقؿ فرسـ 
الشخوص وتجمعاتيـ وما يصاحبيا مف مظاىر الفرح والسرور سواء كاف ذلؾ 
برازه  لغرض اجتماعي أو ثقافي كما في إحدى مقاماتو في تصويره البستاف وا 

لمجالس القضاة والوالة وعرضيا بشكؿ قصصي وصوري جميؿ وفيما اطمعنا عمى 
الجانب المضيء مف الحياة الثقافية لممجتمع العربي في المسجد أو المدارس ودور 

الكتاتيب وما يجري بيا مف فعاليات ودروس، لذا فتعد مقامات الحريري نقاًل 
مصورًا لواقع حي مفعـ بالتفاصيؿ الدقيقة لالنفعاالت الصادرة بصدؽ مف الرسـ أو 
ما يسمى في ذلؾ العصر التزويؽ الذي أصبح مدرسة ليا مميزاتيا وخصائصيا 

                                                 
(1) Hamiad, Op.cit, PL.72. 

(.  22)الواسطي، لوح رقـ : سمماف( 2)
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انتشرت في العديد مف بقاع ىذا العالـ وأثرت بشكؿ مباشر في العديد مف المدارس 
 . الفنية سواء كانت عربية أـ أجنبية
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 مقامة تمثؿ شكوى أبي زيد عند أحد القضاة( 7)لوح رقـ 
 عيسى سمماف: عف
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حفمة في إحدى البساتيف تمثؿ مظاىر الفرح  (9)لوح رقـ 
 عيسى سمماف: عف
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 مقامة ألبي زيد في مكتبة( 11)لوح رقـ 
 عيسى سمماف: عف
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The Role of Islamic Painting in Reflecting the 

Cultural Reality of the Islamic Society 

Mohammed Kh. Mahmood
 

Abstract 

 Islamic paintings represent the reflecting mirror of the 

dominant social and cultural aspects in Arab Islamic society 

with its precise particulars. The study aims at investigating the 

Islamic ruling concerning the paintings. It reviews this ruling 

through citing the Quranic verses and Prophetic traditions 

(Hadiths), then we will give our opinion as far as the paintings 

are concerned. Islamic painting has many schools and trends. 

One of these paintings was Al-Hariri rations which were 

drawn by Al-Wasiti anecdotes. In these anecdotes we notice 

many social aspects like Eid processions and Islamic caliphate 

sessions…etc. 

 The last part of the study concentrates on the cultural 

aspects that were documented graphically from the books and 

libraries. Many figures appeared in this field.  
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