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 ةالديني   األصول
ّ  اإلين ن  للف ّ  ال لسماي ّ   عرب  *والفارلس

 عيسى يحم دحمد  أ
 اإلسالم، فّن الشرق األدىن، الفّن العريّب، الفّن اإلسالمّي، العرب، اجلمال، الفرس. الكلمات المفتاحي ة:

 
ا عوون  ووا البوور  ّ لت اخلاطئوول الووص ح ّ وو األقوووالصوورا ل واةلوول حصوو    هوو ا االووال  اىلوول الم ال ووالم   موضووو 

هنووا  ا وور ح  أكووو ب، ةسووو  دت نت جوول البوورةل ةالتعّصووالووص حولّوو األقوووال، ةهووي األةائوو ةعوون ااموولما  سووالماإل
يف مر لول  سوالميّ اإل الفونّ  أ اطوتد ، الوص ااعّلو األ ووالعون  أف النوا النوال يف الو ول الم ما يماعد على  لغبلح 

 الت وين.
مووا  أ ّ  االوورف ، ةلوو  ن ةاضوو ح  أماللبووول  يف حموو ّ  أكانووت، سوووا  هووامّ  ىلوودّ  أموورالصوورا ل  أ ّ  اعتلوواد ةيف 

 قب .من ذ   سالميّ اإل ا  الفنّ استمتاعح  أكثرن و   أ يماعد على   تب ه هو المعي لتلدمي غ ا  ف ر ّ أ
ا اامو   ّ  أ ّ غو   ، األدىنالشورق  فونّ  ود مون مت ورب يوسل اسوتتدام حعبو   ا تووا  ىلانوب ةا أ ّ  ال شكّ 

 أ ّ يؤمنوووو   ألّّنوو ، ا اح وو الفضحوو ضوووه ااموولمو   ةهووو حعبوو  لف ّ ّمووداو الفوونّ وا لفوو   طويلوول، اسووتتدام حعبووو   لتزمووا
 .ى للناس ةلمحلح نزل عل ه اللرآ  هدح اهلل ةلسوله، ال   أ   هو نبّ  ةالّّناا هب ىلديد،  ال س مبتدعح  احمّمدح 

 حعبوو    فوونّ  أ ّ ه يبوودة نّووهبوو ، علووى أ خووا ّ  ن للعوورب فوونّ مل ي وو  فتطوو  كوو لك، مووا عووريبّ ال الفوونّ أّمووا عبووال   
الوووو ين  أةلئووووكل، ال عوووون عر  ّوووول الاللوم ّوووو أ وووو ابث عوووون حوووو    دمنووووا نت وووودّ  قوووورب للصووووواب، مووووا ووووالد العوووورب  أ

  . السالميّ  است ىلره  العرب اعاةنته  على خلق   فنّ 
محو  يف ط احوه معو      اسوتعمال  و   ، ةال   ةهوسالميّ اإل  الفنّ استتدام حعب   ألِفواو  فلد الفرنم ّ  أّما

ل ل اهلولنديّومون اهلنود الشورق ّ  متتودّ ل   داللول ىلبراف ّوسوالميّ اإل الفونّ :  األخو ، ةهل ا التعب  سالمالدين  نمبل الم اإل
د  ، ةيف اعتلوواااتوسوومش لواالح  األ و  الم شووواطا الب ور  ا، ةمون موممب وق   فريل ووا ىلنو حواغر حوو ا الم األطلنطويّ شورقح 

 لات استتدامه.ه حعب  ىلامع شام   م  مسّ نّ أ
 أ ّ ، ةالواقووووع األمه ّوووول ووووالد العوووورب لقعوووول  ووووب   عد وووول  أ ّ موووون العلمووووا   ةشووووا  خطوووو   ووووا  عوووو  المووووالفا

  ود . لو  مموا ل الواليوات ااتّ  أةمش، ااتوّسو األ و  موا يعوادل مموا ل الب ور  أ ع، مما تها حبلو  مل وو  مر ّو

                                                 
 ل من جمّلل لسالل اإلسالم.ممتلّ  *
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 أةةفلمووطا، فتعووادل ممووا ل اهلنوود  األلد هووا،  ووا يف ذلووك العووراق ةسوووليا ةشوورق ل كلّ عر  ّوولممووا ل الووبالد ا اأّموو
، ةمع ذلك مل يتجاةم حعداد سو ا  هو ا اانطلول الشاسوعل عشورين مل وو  ا د  حلريبح نصرب مما ل الواليات ااتّ 

 عصر من العصول. أ نممل يف 
د معتلوداهت ، لو س هلو  يف طرائق   اهت  ةحعدّ  قلفرّ قبائ  مت -  نه  سالمد اإليو ّ  أ قب   –ةعاش العرب 

ه  لأللوووا ، ل  ووبّ شووبعوا م وووهل  الفن ّوو  أّّنووأالعمووال  ةالن ووت، غوو   تووامة   ووه، ةال نصوو ب هلوو  موون فووّ    خووا ّ  فوونّ 
  وول اآل   وّ   نشواهداا م وا  مون  الدهو ، ةمّو ا ينبوت يف كو ّ الزهر ةيانعل مّو أةفرمن  أنفمه  ه  أ اطواة ا 

 د  الدالسل.لل ةاامل يف الدلةب الض ّ ااتهدّ  األكواخ
ال ، ه  للجمووال، مووثله  يف هوو ا مثوو  البّ ووبّ ألضووى  وو  يف انبموواا الصوو را ، مووا ةةىلوود هووؤال  العوورب الرّ وو

 عجائبه ااتتلفل ااتشاهبل. أمامالب ر الفم  ، ةيلفو    ف اله   أمواجالهت  مع ال ين يطللو  ح مّ 
، ا قبو  العهود اامو  يّ  اجلموال قرةنحو ال ماسوه  العورب مون عوّس  األخورى،ل سائ  الفن ّ ة ب  النظر عن الو 

ل  والمل تزمووا مون دقّوالشعر ةالبنا ، ةف موا ال ألوا ، ةف ما نظموا من للائع لمن قصص خ ال ّ  أ دعواةذلك ف ما 
قووووانا الشوووعر اللووودمي سوووهلل  أ ّ ل عر  ّوووو   دلاسووول اللبووول الل، ةيووورى ااعن ّووول ةاخلطا  ّوووال تا  ّووو ةأسوووال به يف حعبووو اهت  

 ل.   ةالرةعل ةاجلاذ  ّ ل ةالتنوّ ل لف عل اا هلا من الدقّ  م طل، ةه  هل ا يضعوّنا يف مرحبل فن ّ 
ظهور  سوالميّ اإل الفونّ  أ ّ ل سوالم ّ ال ثو ة  مون دلسووا موضوو  الفتوو  اإل الل هاةمن االدعا ات الص ي هب 
سوى  را ور  قموا ،  -األةمفتو اهت   ال ّا  –العرب مل ي ونوا  أ ّ يزع  هؤال   ةانتشر يف  ركل غ  مفهومل، كما

   ةاحل لل.اللوّ  أنوا الم  اممتندح  اممتبدح  اا مطللح الم رب، ة  موا   مح   دّ  سالمالناس على اعتناق اإل ألغموا
الفتوو    ودأت وا  أ  – من اللر  الموا ع ااو الد ّ  األّةل  الصربّ ل كانت  ّ  احلرةب عامّ  أ ّ ةااعرة  

 ووا العورب اختلفووا عون غو ه  مون الفواما، فلو   رّ  أ ّ حل    لمو  ال حلا، ةختريب ال يور  ، غو   -لسالم ّ اإل
 -انلووالب أةخشوو ل  ووول   -دةا اابلووو ا الم ىلهووات نائ وولب غوو ه ، ةمل يل موووا ااوو ا   للنوواس، ةمل يشوورّ كمووا خوورّ 

الوبالد  أهو طوائعا علوى سوواه  مون  سوالموا نودا  اإلالو ين لبّو أةلئوكلوا ةفّضو    ا لووا احلوال علوى موا هوي عل وه،
 اافتو ل.

سوووى احلوورب ةالصووال ، ةهلوو ا ق وو  لووديه   -األةم  الفتووو  خووالل موودّ  – شووي   أنفمووه ةمل يشووب  العوورب 
العموال  ةالن وت،   فوّ  ى مون  ووهل  يف، حتجلّواأل وول ا تول  الغريلّ لحلضال   ماه لح  ألوانحالو  ف ه الوقت ال   يت مّ 

كوا    فوذذا، قب و  عصور النهضول موثالّ  اممو      االوص خللوت فن و الودةافع   سوالمي  اإل الفون   أعوومته نّ ن أ عه ا فضالح 
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نوول ف مووا هووو لوودينا موون مصووادل دا نصووو  مدةّ مل حؤيّوو األ وورهوو ا   ّ ل ةقتوو اف فووذ ّووقوووى يف اجلهووود الفنوّ  ر   و ووأ   سووالملإل
 ايل العصول الوسطى. ل حرىلع الم  دحال  ّ 

، اا عم لحودين  و ا، شوعولح المساطووليّته  أحنوا خللووا يف ي وع  -  نو اف الثلايفّ  لغ  قصوله  –العرب  أ ّ على 
ات لنهضول زم اللزم ّولول، ةهو نفمه من أمته اام   ّ ةالمالم، ةه ا هو ما  رّ  األمنيف  لح قويّ  ، ةلغبلح دافللح  ةمحاسلح 

 الفنو  ةامدهالها. 
انا، دفعهووو  الم ىلهووو  العووورب ةافتلووواله  ألنووووا  الفنوووو  ةالفنّووو أ ّ خا، اف يوووات، ادعوووا   عووو  ااوووؤلّ اةمووون 

 اآل ووالمووا خوورب موون  أ ّ خا جيهلووو  هووؤال  ااووؤلّ  أ ّ فتو وواهت . ةيبوودة  أ نووا ي لوول  آ ووالختريووب مووا  ووادفه  موون 
ىلن  زخووا  ةح مووول ةموون خلوورب خلفهمووا،  وودث علووى يوود  الّّنووا، رب عوون العصوور الماسووا ّ ا ختلّوول الرائعوول، مّووالفن ّوو

 عي البع .ةل س على يد العرب كما يدّ 
ى اهلل عل ووه ةسول  حمووع سونا، غووزا العوورب  ضووي علوى ةفووا  الرسووول  ولّ  أ ل، ةقبو  م الديّوو 641ةيف سونل 

مووون  اهام ووو ال ةفنوّنوووا، ةغووودت هووو ا احلضوووال  مصووودلح احلضوووال  الماسوووان ّ  أ وووولعلوووى  أيوووديه  وووالد فوووالس ةةضوووعوا 
جوه غو  الوص يتّ  ةىلهولح  سوالميّ اإل ه الفونّ مونه   موو  الّ و أ و بتحلوك احلضوال   أ ّ ، فلوو سوالميّ اإل دل الفونّ مصوا
  العصر احلاضر. ّ   الل ها

الفنوو   أنووا احل وا  الرغ ود ، ةالنعمول يف العو ش، ةمون  ألووا ل مون يف البالد الفالسو ّ ما ةىلدةا  العرب   دهش  أ
العظ مول، فلو   واةلوا فور   المساطووليّته حلاىلوات  الدلاكهو ته  للتلل ود ةالثلافول  واىل أدلكووا  ّّنوةالطعوم، على أ
منوو   –ذهبوووا، ةعملوووا  أينمووا ةاآلدابللفنووو   لعووا ح  أنفمووه  أقوواموال علووى الشووعوب اابلو وول،  وو  ةسووائله  البدائ ّوو

 . سالمفق ة اىلات اإل ا يتّ  ةاألدب على حب يل الفنّ  -استلراله   فتو ه 
الفنوووو ،  أهووو قل ووو  مووون  أةالعووورب للجموووال، مل يظهووور مووون   ووونه  كثووو   ن  وووبّ مووو رغ اله  ووونّوووب أةمووون البريووو

الشعوب، اسوتتدمه  العورب، فاسوببوا علوى ذلوك من خمتلرب  أناسيدين  وىلودا الم  سالميّ اإل الفنّ  أ ّ ةالواقع 
ةالزخرفوول، اللوو ين  ل لعموواا فووّ  يف  ا وور هوو ا ةاضوو ح ةال موواس  اجلمووال، ةيظهوور أمووا لووديه  موون مواهووب  كوو ّ   الفوونّ 

من العوامل ااعورة  ةقتو اف، علوى  وا  الوت ق وود العلائود ااتوال ول الوص فرضوها لىلوال ال ن مول  اا كب ح سادا ىلز ح 
 .أةلة ار ةالزخرفل يف يم يف التصو دة  حلدّ 

عرفنووا مووا  الذاا ةعاشوووا يف ىلوووّ الوو   خللووه العوورب،  الفووّ ّ  ذلووك ااووزيث الثلووايفّ  أسوورالةاىلوودة   أنّنووا ةال شووكّ 
 ي يت:
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ا، غر حوو األطلنطوويّ الم اووو مش  اىل جووو  شوورقح  رموون اهلنوود ةّنوو ةسووهولل اكتمووا ه لووبالد متتوودّ  سووالم  اإلقوووّ  أ ّ  .1
العوورب اسووتطاعوا  لل وو  موون الرائوودين، اال تفووات  ووالبالد اافتو وول  أ ّ  ةاألعجووب. عجائووب التووالي  ال وودىهووي 
مثلمووا  عووريبّ ا الو ين  ووالةا علووى احل و  الهو ا  اسووتثنا  ااصووريّ ة   ووول ح  أة اهبوو ا الوبالد شووببح  القووامته مودث  أ دة  

 ا.امه  الب زنط ّ   ّ  ل، ةضدّ ال ن مل الب زنط ّ   ضدّ  الةا قبالح 
موون سوولطا    سووالمهمووا كانتووا دة  مووا ح موور لإل  ةفنووو  احلوورب ق متهمووا يف الفووت  ةالبووزة، ةل نّ لللوووّ  أ ّ  .2

 على نفوس اابلو ا. قو ّ 
ةهوي ااتباينول يف  –اابلو ل  األم ، قد شعرت أنفمه من  رةب  ا العرب  أ  انحاه  رغ  ما  دث نّ أ .3

 .عنها قبالح  سالماإل يف ظ ّ  اادح ةامّ   ح كثر قوّ ا أأّنّ  -ةأىلناسها أخالقها
نضووىله  أ ّ  عون ، هو ا فضوالح امدهر من حللا  نفمه، ةحلبلته الشوعوب اابلو ول لاضو لح  سالميّ اإل الفنّ  أ ّ  .4

 مب ر ف ما نعتلد. نضوج، ةهو يل اللر  الثامن اا الد ّ يرىلع الم  دا
ةحلوووواه   الخال ووه لائووع  ووا العوورب الوو ين كووا   ل  لووايفّ لتطوووّ  بوولح ط ّ  مثوور ح  أضوو ى، سووالميّ اإل الفوونّ  أ ّ ةاحلل لوول 

لا مووون عووون مووورّ  ب هووو ا فضوووالح العصوووول الوسوووطى مووون ىلهووو  ةحعّصووو أةائووو يف  األةلة  ّوووو صووورب  وووه ا احّ عّمووو اخمتلفحووو
 ال ن مل ةقت اف.  أ والت ا من االنلمامات اارير  الص عمّ ل ةخلوّ ل ةاام   ّ الو ن ّ  خرافات

 ، ةنووواقش كووو ّ سوووالميّ اإل االوووال الم التعريفوووات ااتتلفووول للفووونّ مووون هووو ا  األّةلعووور  ال احوووب يف اللمووو  
ن   وا  العورب قبو    يف اختصوال عوح لّو منهوا،  ّ  ةالصوواب يف كو ّ   أةىلوه اخلطوذةا د من حلك التعريفات، ة وّا 

صورب  وه الو   احّ  ة لائهوا، ةعون الورة  احلوريبّ  سو ادهتا   يف حلوك احلضوال  ةسورّ ة عدا، ةعون عنا ور اللووّ  سالماإل
فتو ه ، ةمدى فهمه  لل ضالات اللائمل من  ووهل  يف  والد فوالس ة والد الورةم، ةسوعل  ودةله   ال ّا العرب 

 . سالميف اقتباس ما ال يتناىف منها ةدين اإل
لائوووع، يف ةقوووت مل يمووود البووورب ف وووه  السوووالميّ  الم خلوووق فووونّ  أّدتالوووص  األسوووبابنوضووو   أ عل نوووا هنوووا 

أ ووب  موون يشوووعر ،  ووو  سووالمز لإلالت  ّوو أة   الوودفا  عووون العوورب هّتووأ   أ  أ ووبسووواذج. ةال  ديوو ّ  سوووى فوونّ 
 أ ّ ضوو  لووه  ووا يتّ  ه سووو   تلووا دهشوولح ل، فانّوويف حووالي  احلوورةب الصوول ب ّ  -ةلووو قلوو الح  –يلوورأ  أ   وو لك مووّ  

  وودّ  ةالىلبوواله ، أنفمووه ل ااموولما يّووسوول، مطوو    رّ االدّ  األلاضوويمريوور موون ةلا  ادعووائه   ألادةاا الصوول ب ّ 
ل ااطللول يّو، ال   نعمووا يف ظاللوه  احلرّ سالمل عن اإلعلى الت وّ  - لاام   ّ  اإلقنا ال   سال ب  -الم رب 
 .اقاس ح  ا، ةاقتصادي  اعلل    ال الشعب استعبادح ةيمتعبد عامّ  لاألقل ّ س امت امات يلدّ  آخرالم دين 
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ةمل ي فهو  مون انتصوالاهت   و ا   ال لمحول ف هوا ةال هوواد ،  االصل با ختمووا كثو ح  أ ّ من ه ا،  ةاألكثر
 مادت ضو ايا يووم ،  وّ  ةاألطفوالنزلووا   سورى احلورب مون حلت و ،  و  حعودةا ذلوك الم الشو وخ ةالنموا  موا أ

شووهدت شوووال    ووت االوودس  أ : 1098، ة وودث علووى عهوود االووك ىلعفوور  سوونل اعوود   األلووربعوون  ةا وود
موووا عملوووه  يف معا وووده  ةكووو ّ  أ  وووا ال هوووود  ال وووراق عووون نفوووس يف يووووم ةا ووود، فضوووالح  آال استشوووهاد عشووور  

ر احلمووود ةالثنوووا  علوووى ذلوووك النصووو أناشووو دالم ال ن مووول ل ح ووو  ، هوووو ذهووواهب  آ وووامه و  للت فووو  عووون الصووول ب ّ 
 اابا.

العل وا  سوالماإل ثو    دفعوت م  علوى  وا األةلة  ّولأسوباب اجلموال مون احل وا  اختفت  أ   ، فال عجب الذحا
  اىلل الم مما  عد قرة  من نش هتا.ب    لسالم ّ   دت الفنو  اإلالم االهتمام  الفنو  ةلعايتها،  ّ  

ااولوووود،  امت ووووامات م الطبلووووات، ةال يلوووورّ يعوووور   نظووووا ه الل، ألنّوووويّووووديوووون حمووووام  ة رّ  سووووالماإل أ ّ  ةاحلوووقّ 
للمبتودئا  معلولولح  . ةحبودة حعوال   هو ا الودين سوهللح كل ةسويّ الل، ةال سولطا  كل ةسو ّ الموات ةل مت لوه منظّ 

ل، كمووا ينظوور ااموولمو  الم موون عووداه  نظوور  د ااوو اهب ااموو   ّ حعّلوو أةل الو ن ّوو اآلهلوولد قولنووت  تعوودّ  الذاف ووه، 
 الّّنوو  ىلوو  عل دحووه،  ّ يف اضووطهاد موون يلوو     وونه ، موون أ ا ووال ال يف وورة  مطللحوو أيّووله  علووى اسووتهانل ةل وونّ 

  ل  والنفس اامو   ةال يعو    ضورةل  التضو اللوه ّول الو   ال يلورّ  سوالمبو   ن يودخ  مون هوؤال  يف اإلير ّ 
 ىل  خال  البشر.من أ

 ألكانووه ةأدا ، اإل ووا     شوورةا ةالتموول سووالم  ديوون اإلااشوواعر الرق لوول حلبّوو ه موون ال موو  علووى ذة نّووالة 
ةأدا  الصووولوات اخلموووس، ة ووووم لمضوووا ، لسوووول اهلل،  احمّمووودح   ّ الال اهلل ةألوووه ال ال أ ، ةهوووي شوووهاد  اخلممووول
ه ا اابواد  الموهلل، هوي الموبب يف سورعل  أ ّ  ةال شكّ  سب الح  الل هالب ت ان استطا   الزكا ، ة ثّ  ةالخراج

، فعمووورت الللووووب انتشوووالا دة  ملاةمووول كبووو   يف كثووو  مووون الوووبالد ةهوووي الموووبب يف سوووالماعتنووواق العووورب لإل
ةهوو موا مل  ودث متباينول،  أىلنواسبل  ا ل، ةسادت ااعتلدات الط ّ  الو د  الدين ّ  اإل ماس  ةقو   اإل ا 

يف   ووو   ي وووو  أ جلوووام  -عي الوووبع كموووا يووودّ –المووو رب  انتشووور  ووودّ  سوووالماإل أ ّ فلوووو  لوووه مث ووو  مووون قبووو ،
  .االسالم    افن   ه ال وم  العدم، ما نمم

يف االقووال   الووص سوو طرةا عل هووا موون العووامل، ةال يووزال  اقوي وو ا وورح العوورب هوو  ااثوو  الو  وود الوو   حوورف أ ةلعوو ّ 
يف ديوونه  ةلبووته   أمعوون العوورب، سوووا  يف مظوواهر   وواهت  ةعوواداهت ،  أخوو ةامتوو  رين  ووا  األقووال  حلووك  أهوو 

 ة رة  ال تا ل عنده .
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الفنووو  سوووى نظوو  الشووعر  ألوووا الصوو را ، الوو ين مل ي وون هلوو  موون  أهوو يف لعايوول  سووالميّ اإل الفوونّ  نشوو 
 وووا  اا كثوو ح رة حوو  ّ  أّّنوو ، غوو  آخوور حعبوو  فووّ ّ  أ ّ  الدلافعوون  - يف البدايوول -هوو  عجووزةا ة بووك قواف وول،  وو  لعلّ 

هووؤال  الوو ين ظلوووا موون  اخووالل عصوور الفتو ووات الووص قوواموا هبووا، ة وودا غريبحوو األخوورى األموو شووهدةا موون فنووو  
فوق ةحعوال   موا يتّ  الشوديد علوى اقتبواس كو ّ  القبواهل  لبلوواي   أ  رة   ا  وهل  من  ضالات ماهور ال يت  ّ  أىل االح 

  ذلووك ح وووّ  ةال ّ  ،سووالميّ اإل  ووالد العوورب ل مووت النبووع الوو   انبثووق منووه الفوونّ  أ ّ ، ةموون هوو ا يتضوو  سووالماإل
انمووجمت يف  أ ّ ، ةال مثوو  هوو ا االمتووزاج اللووو ّ  مزىلووت أ ا موون خمتلوورب العنا وور الووص مل يمووبق هلووهووو  الفوونّ 

 اقتبواس مون الفونّ  -سوالميّ اإل يف الفونّ  أساسوّ لةهي  ركل  –ل ل  ا تل، فالزخال  النباح ّ نبمل ذات حلال د فن ّ 
اعرةفول ل  ا  م خوذ عون   الشورق ّ ل معرةفا  يف العمال  من قدمي الزما ، ةاوراب اجملوّ ، ةالعلد ةاللبّ الفالسيّ 

 ةغ ا من الفنو . الب زنطيّ  من الفنّ  كث   على ما هو ممتمدّ   ةاألمثللل، يف ال نائس اللبط ّ 
مل حمووتطع  - الب ووزنطّ اا  انا ةالصوونّ عوون طريووق الفنّوو - الب زنطوويّ  خوو  العوورب عوون الفوونّ ةف مووا عوودا مووا أ

نوووول، ل مع ّ ن ّووووييوووود خاضووووع أل ووووول دىلد اامووووامهل  ووووه يف فوووونّ  أة اقتباسووووه  وووون  اللعوووورب شوووو ئح م حلوووودّ  أ  أةلة ووووا
معواي   العورب مون مشواهد  والد البورب، فوا ّ  أذهوا  الل وههوت ا حنبّ ل ةعلوى الورغ  مّول خاّ وشورق ّ  ةال ماسات

 األةمل يضووعو  الصووا يف اارحبوول الفن ّوو -منوو  عصوور الفتو ووات –وا  وو  ظلّوو الل هووامل  توو هب   األةلةيبّ اجلمووال 
 العامل.  أم  ا 

عوون  م وو  ةيف مموون يلوو ّ  آال ل كثوور موون سووتّ أ ةانتشووالا يف  ووالد متتوودّ  سووالميّ اإل ل الفوونّ وّ حطوو أ ّ ةالواقووع 
ت ل الووص دلّووااثال ّوو األف ووالل،  وو  الم العموو ريّ   هتةقوووّ  ا الم سوولطا  العوورب احلووريبّ قوور  موون الزمووا ، لوو س مووردّ 

ل دّ المو رب، اوا ق و  ودّ  سوالماإل شاله لو كا  انتنّ اجل وش، ةنعود فنلول المن سلطا   ا رح أ ل  أّّنا أعلى  ادائمح 
ةقووود  ،اوضوووو  هووو ا احلووودي  خصوووبلح   ح ا ةىلووودنا موووادّ ىل لوووا، ةاّووو أةمووون ىل ووو   أكثووورا يموووتمرّ  أ لتوو   ا ةفنونوووه 

 –ت  اىلول النواس اشوتدّ  الذاامولمو  مون ممواىلد،  أنشو اعلوى موا  األموردايول ل يف   ّوالفنوّ  األعمالاقتصرت 
النواس   ّ الل، ة  ون اللوول ل اا ام ّوعر  ّوال اإلمساطوليّولل  والد الم دةل للعباد  يف كافّو – سالمعهده   اإل أّةل
فووووق ةمطالووووب  طريلوووول حتّ  -لووووواالعووورب  وّ   ّ ال مووون حلووووك ااموووواىلد يف سوووورعل فائلوووول،  ّ  الل ووووهمووووا ا توووواىلوا  أمتّووووا

انو  خوو  الفنّوولبنووا  ةأموو  ةامادت  ركوول التع ،  ّ لح معا وود ة ن ّوو موون قبوو  تكانووموون ال نووائس   اعووددح  -سووالماإل
 المتاموووه،الم مشووورة  يوووراد  ،مووون عموو   ّ  أيوووديه م وووا ، ةينفضووو  الم ال ينتللوووو  موون م وووا  ا  ةالعّموووةالصوونّ 

خوو  كثوو  موون العوورب أ العصووول،  ّ  ا ةاضوو  ااعووامل علووى موورّ ،  ووالت طوورامح ل ح ملوورّ  لح  ّووفنوّ  أ وووالح  وواملا معهوو  
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وووالووو ين عاشووووا ل   –الفووواما  صوووه  مووون الضووووبمش  ووور ختلّ ال، المساطووووليّته  ألىلوووا لوووو  يف يتنلّ  -الدهووو  يف  الح   
 أعانوت، لح  ّوةفنوّ  لح ا كالم ّوا ةلسومح ال   است    يف شبه اجلزير ، ةاقتبس هؤال  ف ما اقتبموا  ولح  االقتصاد ّ 

 يف النهايل الم ة دحه. ةأّدت، سالميّ اإل على نشر الفنّ 
عووون الفووورس لةعووول  خووو  هووو ا الفووونّ أ ،  ّ سوووالميّ اإل فعووول للفووونّ   الداالعووورب للجموووال، اللووووّ  عتوووس  وووب  ةي  

 ود اخلصوائص ، ةه ا التنو  ذاحوه أ  داخ  نطاقه العامّ الش  ، ةهبجل اللو ، ة فضلهما  ل  ما  ل  من حنوّ 
 .سالميّ اإل ل الص  تام هبا الفنّ اللويّ 

ا  شووعب علووى باشوورح م اصوو  العوورب احصوواال ة  لحوواحّ  641-636فووت  فووالس سوونل  علووب –  ل موورّ ةألةّ 
 اهام ووو ا اد حووو -ةهوووي العا ووومل ال وووسى الووووف ساسوووا  -دخووووهل  ااووودائن عووودّ ىلانوووب كبووو  مووون احلضوووال ، ةي  
 وبالده ،  ، علوى غو  عهوده ة  وا  النواس يمو  ح  ه، ةلأى العرب النعمل ةفو  ح  النمبل هل  ة النمبل للعامل كلّ 

 .ف ما مسعوا عن ال   الب زنطيّ  الاّل ل ال عهد هل  هبا، لرفاه   ةا ،عل شاملل، ةالثلافل يانعلفالطعام كث ، ةالدّ 
 أ كووا  موون اوتموو    الذاه نّوول خطوو  يف حووالي  العوورب علووى أحبوودة هوو ا اار لوول  دايوول موووّ  أ ةال غرا وول 

مل  فوذّّن  - كموا يفعو  البوزا  عواد ح   –محلوه مون مبوال الوبالد اافتو ول  يموتط عواالعرب الم مط   ما مل  لج ي
محلووه ةعظوو  شوو نه، غوو  معوورة  لوودينا  مووا اسووتولوا عل ووه، مووا خووربّ    ظوو ّ  الم حلووك الوسوو لل، ةاليلجئوووا فعووالح 

 ا.متامح 
 أ هوو  الم طمووو ه  ااعوورة  دفع ل، فووا ّ العوورب الواضوو   احلضووال  الفالسوو ّ  العجووابةعلووى الوورغ  موون 

 شوووعوب     ووو ِ  مشووو للِ   وووالعجز عووون مواىلهووول ال ماسوووه كوووا       هبووو ، ةال لح خاّ ووو  للووووا ألنفموووه   ضوووال ح 
دخلووووا يف خووودمته  لىلاهلوووا مووون أ حفووووقه   لافووول حنظووو  ، ىلعلهووو  جيتهووودة  يف ممووو لل حلوووك الشوووعوب،  ووو    

 أضو ت ل،  وّ  ةالفنوو  الفالسو ّ  اآلدابا ، فمن ت   لك فر ل ىلديود  المدهوال انا ةالصنّ الشعرا  ةالفنّ 
 .سالميّ اإل ا من الفنّ نفمها ىلز ح 
  كوا  األمووّيا  دمشوق ةالى ةىله الت ديد، الدةل ال   لعبه الفرس يف  الا ا عله ل س معرةفح نّ على أ

 ال ووول مووون   ووو   أة  قووورنا ل اخلطووو   مووودّ ةالثلاف ّووو اإلداليّووولشوووبلوا معظووو  اانا وووب  أّّنووو  ادح مووون ااعووورة  ىل ّووو
  أّّنوو  ىلن  زخووا ، ةال شووكّ   ف وودكووو اسووتوم عل هووا هوال  أ نفوووذه   لووي الم   ّ ال أ ا يف  بووداد، العباسوو ّ 

الوو   نشوو     ةهووو الفوونّ مووا  عوود الماسووا ّ  فوونّ ل ىلديوود  يطلووق عل هووا   ّوومدلسوول فنوّ  يف ّنوووّ  الئ موو ح  كووانوا عووامالح 
 اللل  . الاّل  - لمو  احلظ -لنا منه  عهد ااملما، ةال   مل يبق   ةيف أةائ  ا عد مةال الماسان ّ 
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 يف احلوورب ةالموول ، ةعووال  أهلووهة  سووالماإل  ال احووب عوون حمووام  يف االووال المووا ق موون هوو ا الب وو  ح لّوو
المووو رب، ةقوووال    نوووه ة وووا الوووديانات األخووورى مووون   ووو  سوووهولل التعوووال    النموووبل   ووودّ  سوووالمف ووور  انتشوووال اإل

 ةاسووتجا ته ، خووالج شووبه اجلزيوور  ةلعايوول أهوو  الصوو را  لوو لك الفوونّ  سووالميّ اإل عوور  لنشوو   الفوونّ  للمبتوودئا،  ّ 
يف  انبووت شوورق    سووالميّ اإل الفوونّ  أ ّ ةذكوور ك وورب  ،لسووالم ّ ل اإلنووت منهووا اإلمساطوليّوو وّ بوول لفنووو  الووبالد الووص حالط ّ 

ت ل الوص دلّوااثال ّو األف وال الم ، ةل ونّ ق العورب احلوريبّ دةامه ةانتشالا ل ما لاىلعوا الم حفووّ   ّ الاهاحه، ة نش حه ةا ّ 
 الو   لعبوه الفورس يف د لل الم عن الودةل الفوّ  خت  االال  التمه أ من سلطا  اجل وش،  ّ  أقوى أّّناعلى  ادائمح 

 .سالمفجر اإل
يف ظلموول العصووول الوسووطى ةىلهالتهووا،  وور  الفوورس يف خمتلوورب  األةلة  ّووو ف ووه  انبمووسيف الوقووت الوو   

، ةااال وول.  وو  أخوو ت شووعوب ، ةالفلمووفل، ةالفلووكعوول، مثوو : الطووبّ الفنووو  ةالصووناعات ةفوورة  العلوو  ااتنوّ 
 ل.ن ّ م ةاادحم  خبطوات ةاسعل حنو التلدّ  -سبان اأفريل ا ةالكشعوب لال – سالمعهد  اإل ديثل 

 ووا ة ةل ةالثلافوول يف ىلووز  كبوو  موون أ يف الفوونّ  الفالسوويّ  األ ووروا علووى ىلهوو   تبلبوو  البوورب فلوود ظلّوو أهوو  أّمووا
 هو أالتعلو   عنوده ، فلود آمون  أسواساذهوا ةاختّ  لةآس ا، ةمرىلع ذلك اجلهو ، ةسوببه الدلاسوات ال السو   ّ 

حلوووك احلضوووالات هوووي  أ ّ ل، ةاعتلووودةا  احلضوووال  ااصوووريّ  ل،  ّ ل ةالرةمان ّووو احلضوووال  ال ونان ّووو الاسوووتح  ال انحوووا أةلة وووا
 الدلس ةالب  . ة دها الص حمت قّ 

يف ةاقعول موالاحو ،  اإلغريوقانتصوال  أ ّ  وال  الت ك ود،  نوو    سولوبيللّ  األةلة  ّواطالب العل  من  ظ ّ 
الفوورس  أيوود ق علووى  ضووالهت  موون حودم  حمّلوو أنلوو  -يف اللوور  اخلووامس قبو  ااوو الد – ةحرمو  لول، ةسووالن س
ق.م( قود 550 -330) لمخ ن ّواأل األسور الوص احنودل منهوا هوؤال ، ةهوي  األسور  أ ّ لنووا السا ر  العتوا . كموا ل

ل ل  الفالسووو ّ احلضوووا  ّ التوووالي  ةقوووت ذاف، ةالعرفهوووا  المساطوليّووولكوووس   موووت  عنايووول ةلعايووول ة مووون ةحووود   أ
 .األياميف حلك  اإلغريلّ لم ما مل حبلبه احلضال  ةالتلدّ   لبت من المموّ 

 خصوائص فون  حلودير   ّ أ و ا ه، فوذل هو اارآ  الص حونع س عل هوا علل ّو الفنّ  أ ّ كا  من ااعرة    ةالذا
ووويتطلّووو ،موووا لشوووعب   ،موووا ر ذلوووك الشوووعب نظووو العوووال   وىلهووول ااوووام   نلووو ّ  أ ا، فعل نوووا سووول مح  اا  ووو   ح ب فهمح

 .الفالسيّ  ا  النمبل للفنّ ل، ةه ا المم ىلد  ةعواطفه الدين ّ  لالفلمف ّ 
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موا ىلوادت  ألة ه يفووق نّو ور ، غو  أ السوالميّ  على عهود اامولما  وبالد فوالس، فونّ  الفالسيّ  ةالفنّ 
، ةهوي  وفات األدا ل الشو   ةانموجام اللوو ، ة مون الو ةق، ةكموال من   و  دقّو  ه مدالس ذلك الفنّ 

 .آخر حوىلد على ه ا الصول  يف فنّ  أ    ق ّ 
،  وو  أكووس لح مثال ّوو لح ّمووالفوورس عاشوووا منوو  فجوور حووال ه  أ أ ّ ذلووك، كووا  اجلووواب  أسووبابسوو لنا عوون  ةالذا

، ةالنوواظر آ وواله موون   ووا هووو  وواق   - الووص حبوودة غريبوولح  -ل عرفهووا التووالي ، ة  وون ح ي وود هوو ا االولوول ل مثال ّووّمووأ
 ين ر ما نلول. أ اللد ل، ال يمتط ع  ةآ اله رس اات م  يف حالي  الف
، السورائ  قودم مون أة شوعب أ ال وراه  قب   النما   ي و   أ  - من  اب الفر  العري  -ةمن اوتم  

، ةال األديووا فووق ةمووا ىلووا ت  ووه هوو ا اال تمووال ال يتّ  ةآموون هبووا، ةل وونّ  الل هووا عوواش ع شوول التو  وود ةاطموو  ّ 
 لح ل يف عل ود  التو  ود، مل يودلس دلاسول موضووع ّ الدين ّو األسوبلّ لموضو   أ ّ  على ل،المام  ةاألف الى يتمشّ 

 .ذلك ااوضو  من ادعا  ةغرةل ىلنميّ   ااوضو  ل احه  مبب ما   مش أنفمه  عد، ةمل يشب  العلما  
علائوده   أ ّ نتجاهو  موا عثور عل وه البوا ثو  عون الفورس اللودما  مون  أ ةمع ذلوك فلو س مون الموه  

مناهضوول لف وور  اخلوو ، ةهووي مووا يشووا ه ف وور   أخوورى ذلووه ةا وود، مووع ةىلووود قوووى  اإل ووا مل ختوورج عوون  لالدين ّوو
الثانويول هلوا طب عول ااالئ ول، ةهلوا مون اللداسول موا  اآلهلولمون     الوا ود عودّ  لش طا  عند ال هوود، ة و مش  اإللوها

، ةم  ائ و  ةلفائ و . ةهو ا زلائ و خنووخ، ةهو : ىلسيو ، ةعالعظام الوالد ذكره  يف كتواب أ األل علللمالئ ل 
 أخووو تعهووودهاح ة وووا  أّةلل يموووا الووو ين عووورفته  اامووو   ّ ل حشوووبه اللدّ يف الديانووول الفالسووو ّ  لاآلهلووول الثانويّووو

   نو افآسو ا ةاهلنود  ووال اللور  العاشور قبو  ااو الد، كانوت اهلنود  أةاسومشهتاىلر الم  اإليرانّ امن ياعات 
 .الطالقحاديانل ال حع    الو ن ل  ل، ةهيحؤمن  الديانل الويديّ 

العهود ةالذا كوا   اللودما  ةال هوود يف ف ور  التو  ود.  اإليورانّ اا سبق ةىلوه الشوبه  وا علائود ض  مّ ةيتّ 
عووون احلمووواب يف  -سوووالمقبووو  اإل –معتلووودات الفووورس   ّ ل للثوووواب ةالعلووواب، فوووذيّووواللووودمي  ةعووود  وووزا ات مادّ 

ير  الووص يمووتوىلب  ووا بها موون الشوورّ  أةل الط بوول  انووب الن ّوو اشوو ئح  عموو  الفوورد لوو س أ ص يف ، حووتلتّ اآلخوور 
 ل ةالنال ااعرةفل.هي ف ر  اجلنّ الع اب، ةحلك  أةىللها الثواب أ

هوود، كموا جنوود ل  وا ال علوى انتشوال الو ن ّوو جنود يف  عوو  آيوات العهود اللودمي مووا يودلّ  أ ةمون ااودهش 
  ّ األ ووونام، ةأ ووواهلل يتعوووال  ةعبووواد   اإل وووا  أ ااووو الد: اللووور  الموووا ع قبووو   أةائووو علوووى النووواس  يووو يعيشوووو  

 ما ىلا  يف التولا  من سفر اخلرةج. مل  نصّ الصول اان وحل حمرّ 
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ا ل، ةمّووالمووماةيّ  اآلهلوولله  موون الفووز  موون ةغوو ه  موون   وو  موورّ ا ةااصووريّ  األشووولّياةخووالرب  الفوورس 
خوو  شوواهد علووى  ةأشووعاله ، ةىلووا ت فنوووّن  لاآلهلووحلووك  ماةسوول يف قلوووب النوواس موون اخلووو  موونه الليبثّوو
 ك ىل اّن .له  من ذلك اخلو  ال   متلّ مرّ 

ؤال  ااووؤلخ هوو ةدةث   وو  قووال: موول هوو، ةيف ملدّ اإلغريووقاب موون كتّوو ل كثوو   لفوورس للو ن ّوول ا  ووكراهِ   دةأيّوو
لوووك  ووواهلوس هموووو  مووون يفعووو  ذمووو ا  ، ةهووو  يتّ  أةمعا ووود  أةيل مووووا ألنفموووه  متا  ووو   أ ةمل يووو لرب الفووورس  

  .اإلغريقح و  لآلهلل طب عل مث  طب عل البشر كما يعتلد  أ لة    ال يتصوّ ةاجلنو ، ألّنّ 
ممووووتن   الفوووورس  أ ّ  احلووووقّ  الذ، أخوووورىدالالت ةكووووراه ته  هلووووا،  األ وووونامالفوووورس عوووون عبوووواد   ةال تعوووواد

، سواعدهت  علوى الرة ويّ  على دلىلل كب   من المموّ  - لالم ما قب  اام   ّ  –ةعامته  على الموا ، كانوا 
احللوول  الوص حعتوس الف ور  الوص حنواق  ف ور   ، ةهي األنظالالوا د ااوىلود، البائب عن  اإللهف ر   اإلدلاف
 ل.العلائد عند الشعوب البدائ ّ  أساس

دلىلول ا،  ل الوص انتشورت يف اللورنا الثوا  ةالثالو  اا الدي و الفورس هوي ااانويّو وا اكثر العلائد ذيوعح ةأ
   منهما.ول ت  شدّ   أّّناال ل لو ل ةاام   ّ  من الزلادشت ّ هددت كال  

موون  األةميف  اارا وو   أ الهوواع فوو م ن حتبّوو -ةأمّههووا ل الووديانات الفالسوو ّ  أقوودمةهووي  –ل الزلادشووت ّ  أّمووا
لووه الوا وود اخلووالق لووه النووول( ةاعتبووالا مصوودل اهووولا مووزدا اإل) ال م ثووراز  ووول عبوواد  ، ةهووي ح ّكووالتووالي  الفالسوويّ 

الو  وود  اإللووههووو  م ثوورااألب ةاال وون )الوورب ةااموو  (، ةي ووو  مووا العالقوول  ووا  ةهوو ا العالقوول حشووبه الم  وودّ 
 اإللووه ةاعتووس الشوومس ةالضووو   الل ووه امرمووومح  م ثووراالوو    وون  عبوواد  الرمحوول ةاخلووال . ةيف العهوود الرةمووا  كووا  

 اخلص   لل  ب ةاخلط ئل. ةاإللهاانل  
ل، ةذلوك علوى عهود ل الرةمان ّولإلمساطوليّو اا لمس  وثا  اا الد ، دينح اللر  ال أةاخر م ثراعباد    تةأ ب

مصووودل  طويلووولح   ح ، ةاسوووتمرت مووودّ يف اللووور  الثالووو  ااووو الد ّ  اعاا  ووو اةلل ووووس، ةكوووادت حصوووب  دينحووواإلمساطوووول أ
مون التوافوق   و لت اوواةالت إلجيواد نوو   ، ة ضوت ال ن مول هلجماهتوا يف نووا  كثوةحعرّ ل، خطر على اام   ّ 

الد اامو   مون ل لول الموا ع مون ينواير الم ل لول اخلوامس ةالعشورين مون   نهما، كتب   موعد اال تفال  ع د م 
 ا الشوومو  لمووزح  األشووجالاال تفووال  ووه  ذضووا    ذاحووه، الوو   كووا  يووت ّ   م ثووراديموومس، ةهووي ل لوول ع وود موو الد  

ل لول يف  أطوولِ    وو  ضووئه ظلمول   أ ل موتط ع  م ثورااامامهل  نص ب يف مماعد   الصادقل يف اإلنما لرغبل 
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 ول ووت كمووا  ول ووت  أ  األخوورىمل حلبوو  هووي  م ثووراعبوواد   أ ّ هووا النووول ةاخلووال ، غوو  حملّ  العووام، ةل  وو ّ 
 ل من قب .ااانويّ 

  ، ةةىلوود التصوووّ الشوو عيّ لوبالده ، ةاعتنلوووا ااوو هب  عووريبّ علووب الفووت  ال سووالمل الفوورس الم اإلمووّ   ّ 
   من الزما . ا الفرس ةااملما   ئل  احلل لالنتشال ةاالمدهال مدّ 

 حصو   وفلح  أ قبو   الفالسويّ  للفونّ  ز ح  وفل م ّو لا ك( الص حعودّ ةهي ما يممى اآلل )، فالزخرفل النباح ّ الذحا
 كتواب، ةال ك ورب حنتهوي فجو  ح    و  فلِ  أة ، ةالص يصعب مديد  ودايتها يف ىلودال مبو ح سالميّ اإل للفنّ  ز ح م ّ 

ةقصووووول ااعرفوووول  حرمووووز الم ف وووور  الووووزمن ةالفضووووا  الالّنووووائيّ  الّّنووووا ووووا مووووول ّنايوووول المووووط  دة  اسووووتمرالها، 
  ل لتهما. الدلافعن  اإلنمانّ ل

، ةلضووووا  ووو لك موووا دام ف وووه لضوووا إل ماسووواهت ، اعاطف  ووو قبووووالح  األشووو ا الفووورس قنعووووا  لبوووول  أ ّ علوووى 
ووواهلوووا  الدلاكهووو نظووور عووون ة ووورفوا ال ات هووو  كوووانوا علوووى علووو   وووبع   نظريّوووةمووون يووودل  لعلّ  كوووامالح   اعلل  ووو الدلاكح

ل، ففووي منتصوورب اللوور  اخلووامس قبوو  ااوو الد قووال  رمن وودس ةمينووو  يف كالمهمووا عوون ل الفلمووف ّ يل ّوواادلسوول اإل
  :ااادّ 

الب و  د  الوص ىلورى ه جو  ةلا  رّ ل اجملوعل وه   الد ومول ، ةهوي العلّو أطللووااحلل لل الو  د  هي موا   ّ ال
لوو س لووه موون احلل لوول غوو  مووا  امووا ندلكووه  موو     ّ األشوو ا ح الذحا فووذجلم ووع  أ ووالح عنهووا دة  ىلوودةى، ةالووص حعتووس 

 نضف ه حنن عل ه.
جيعلووووا هلوووا  أ  ألادةا أّّنووو ، ةلوووو ا ووو   ح  ال، ةاسوووتتدموها اسوووتتدامح ملوووك الفووورس مموووام لبوووته  اجلم لووو

 اللور  التاسوع من ذلك مل  دث  وّ   اش ئح  يف يمر، ةل نّ ذلك  ألم نه  لبته ،  قاإلغريقواعد كما فع  
الوص  والبوا يف الو وول هبوا الم  الال ل لول ،ل  مونه   نظريّو ال انحواذلوك كوا   ةلعو ّ  ،حلودير قو ّ ، على أاا الد ّ 

األشوو ا ، فووال ائق كب هووا موون ل لوو س هلووا  لووات الفلمووف ّ النظريّوو  ّ ال: ل، ةقووالوا يف النهايوول عوود  وودةدها اانطل ّووأ
 ات.لب ل ىلهد يف   اغل حلك النظريّ  ضرةل  الذحا

 ل لوول  أ ّ  ا،   وو   وودا ةاضوو ح علووى التصوووير الفالسوويّ  أضوووااها وور حلووك الفلمووفل ةانع مووت أةظهوور 
 أ ّ الفورس ةىلودةا  أ ّ ل. ةيبودة  وااؤ رات الزخرف ّو قول وتموا  ال ىلود     هي  انويّ  أمهّ لذا  اااوضو  ل مت ش ئح 

ووواكثووور األ وووالم البديعووول ةاخل وووال اجلم ووو  أ د اجملووورّ  العجووواهب   ّ ال  وووّ  ل اجلامووود ، مووون احللوووائق اجلافّووو  ح ةلووو ّ  اليناسح
ةمل  وورج  أشووتا ،يف  لح ا لووو كانووت  الّوواقوول، ال  تلوورب عّموواجلم لوول ةاحللووى السّ  ةاألمهووال اانموووىلات البال وول 



12 

 

 اكثو ح   أمهلووا  ّّنو  ذلوك ااوضوو ،  و  الائق ة دها يف موادّ ، فل  ح ن احللدةين الفرس للتالي  عن ه ا اابدالح
 ةلةايوولح  ع  ولح  أقصو ولح التوالي   أ والواشوعرائه  الو ين  أشوعالمون  ووادث التوالي  ةاسوتبدلوا  وه موا يعووا مون 

الفردةسوووي  ألّفهوووال ال وووسى   الشووواهنامل  الوووص اهوووات يف اال مووول الفالسووو ّ   هووو ا اال ّ ةحتمثّووو ، اخل وووال ملوووو  ح 
  ووت اسوووتبرقت  ووو اغتها  ال وووا  ألوووربحوووالي  ملوووف الفووورس يف سوووتا  أشوووعالها ّمتم( ةضوو940-1020)

. لح هاّمو لح حال  ّو ة  لولح  الفورس يعتسةّنوا  ّ األشعال، فوذكثر حلك احللائق ل مت هي أ أ ّ ، ةعلى الرغ  من اعامح 
    الطبع.ر ه ا اادّ مل يعمّ نه لباهر  استبرقت مثان ل قرة ، مع ألست  ا أعمال أ ّ ما ف ها  أمثللةمن 

موا  األمورلو س يف ل عون ذلوك، ف ج وب الفورس  لووهل :  ةقد حدفع البرا ل ةالدهشل  ع  الناس للموؤا
 ، فلموواذا يعط هووا المووائ  كوو ّ األمه ّوولحلووك  حنوون معشوور الفوورس ال نعطووي اامووائ  كوو ّ  النّنووايمووتدعي التف وو ، 

 ذلك االهتمام؟!
نوووا يهمّ  ةالّّنووواكوووس مووون احلل لووول، أمهّ ّووولح أيعووو  الفووورس  ذعطوووا  ااظهووور   ألووودينا  فلووو س مووون ااهووو ّ  ةأخووو حا

ل لألشوو ا  ةلووو علووى  موواب ىلوووهر ااوضووو ، ةهوو ا ة وودا هووو مووا قنا اهتمووامه  البووال   ووالل   الزخرف ّووةيشوووّ 
 .الفالسيّ  لا ةنعجب  ه يف الفنّ نلدّ 

 
 

 


