
 
 

 كمية التربية النوعية 

 :ممخص البحث

 نوارنية روح الفنان المسلم وأثرها في بناء رؤية جمالية
 مذهبة في التصوير المعاصر

 
The purification of the muslim artist spirit and its effect In forminy agolden smart 

vision in the contemporary drawings 

رغم تأثر وأستنباط الفن اإلسالمي وتأثرة بسابقو من الحضارات إال أنيم وضوعوا مالمح وكيان 
ثابت ذاتي وشخصية واثقة ذات كيان روحي داخل وجدان الفنان المسمم ذلك الوىج والوميض الذي 

ن غيرة والذي أستميمو من عشق هللا عز وجل ورسولة صمي هللا عميو وسمم, ذلك الذي بعث ميزة ع
بو وعشقة فأنتقل من ثقافة الفنان المتمقي والمقمد إلي ثقافة اإلبتكار واإلبداع  واإليمانفيو قيمة العمل 

 المثمر. في العطاء والغناء, فأثمر بنيج نوراني صوفي ممئ جوانبو بالصدق 

خاذ مؤثر نقل األمة أيذا الوىج والنور النوراني الذي يسكن كيانو كمو صبح مشرق فأصبح ب
ستحقاق أعتمد فييا عمي نور العقل والقمب  إلي صدارة الحضارات الفنية المبدعة عن جدارة وا 
وصفاء الروح تمك الفمسفة الذي وضعيا الفنان المسمم لذاتو ونصب عينيو برقة وعذوبة وطيارة الماء 

 .الجميل

ستقاللية شديدة وتمكن في الرؤية  لذلك برزت كيانات وممارسات الفن التي أوجدىا بتجريدية وا 
المدروس والمقنن في كل أعمالة فأبدع أساليب وطرق لمتعبير الفني ليذا النيج واإلقدام والتنفيذ بل 

والتي جعمتو داخل محراب عمم مالمحو فييا راسخة  والذكية الساكنة داخم الحالمةوتمك الصوفية 
 لييا في الفن بشكل خاص.إأن يصل  دقواعده وأىدافو واضحة لنياية أراو 

فأنشأ بناء وجداني مضئ لطرق وأساليب فنية ذات أصول وثوابت ثابتو لن يألفيا أحد من قبل 
عمي كل األسطح كما أبدع في  فأنتيك كممات هللا عز وجل ليسموا بيا ويجمميا ويبدع في العمل بيا

الزخرف وأرسي بو تجديدًا مدىشًا أثار بو كل القواعد الرياضية والواقعية إلي أكثر من اإلبداع كما 
تعانق بروحة مع رسومو ومنمنماتو في موسيقية شديدة الثراء والعطاء أخذًا معو ثقافاتو ومياراتو 

عرف بالتذىيب ذلك الفن  خاذأي حوار درامي عميا ذىبية وفضية فورؤيتو وعقمو فأليم الخطوط وج
والبحث يمقي الضوء عمي أىمية النورانية ,  ي قواعدة وجعمو رؤية لألناقة والقوة والرقيالذي أرث

 .وميا الواسع حتي الصوفية في الفنوماىيتيا وكيانيا داخل الفنان المسمم وصواًل لمصوفية بمفي



الفنان المسمم إلي المون الذىبي في رسومو ومدي تأثرة  كما يمقي البحث الضوء عمي أىمية إستخدام
ستخدامات الفنانين إلي  بسابقية من الحضارات كما ينتقل البحث إلي تأثر التصوير المعاصر وا 
المون الذىبي في أعمال التصوير خاصتيم كما يتطرق البحث إلي مفيوم المون الذىبي وفمسفتو 

باحثًا في ذلك عن تراكم  و الفمسفية والتقنية عند العمل بووتواجدة في التصوير المعاصر بمدلوالت
ىذه النورانية داخل أفئدة المصورين ومحماًل ذلك إلثبات ىذا التناقل المضئ لمفاىيم نفسية عند 

 المصورين المعاصرين وعمي ىذا فمقد حدد الباحث مشكمة البحث فيما يمي:

 :مشكمة البحث

بناء شخصية الفنان المصور المسمم ورؤيتو الجمالية وفمسفة ما أىمية الشق النوراني في      
 .ن الذىبي بمفيومة الجمالي التقنيإستخدام المو 
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