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 ملخص البحث
وقـد احتـوى علـى اربعـة )) الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسـطي((الحالي تناول البحث      

- :االجابة عن التساؤالت االتيةباهتم االول منها ببيان مشكلة البحث والتي تحددت . فصول
 ؟نهل ثمة عالقة بين الزمن في رسوم الواسطي والنظرة العربية االسالمية لمفهوم الزما -1
 يًا في تحديد الرؤية االبداعة للفنان الواسطي؟ئهل شكل مفهوم الزمن اساسًا فكريًا وبنا -2

ًا حاســـمًا فـــي رســـوم الواســـطي مـــن حيـــث التفكيـــر الروحـــي در تفـــهـــل شـــكل مفهـــوم الـــزمن   -3
 والفعل البصري وفق التصورات الذاتية والموضوعية؟

- :كذلك احتوى الفصل على َهَدفي البحث     
 .زمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطيكشف بنية ال -1
 .تعرف الزمن مفاهيميًا في رسوم يحيى بن محمود الواسطي -2
مـن رسـوم يحيـى بـن  ةفيما اقتصرت حدود البحث على دراسة الزمن من خالل نمـاذج مصـور      

مقامــات (فــي مخطوطــة عرفــت بإســم ) هـــ634(عــام العــراق  محمــود الواســطي، والتــي رســمت فــي
 .بالبحث ةة الى تحديد بعض المصطلحات الوارداضاف )الحريري

مفهـــوم الـــزمن قبـــل (مباحـــث تنـــاول االول منهـــا ) ســـتة(امـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد احتـــوى علـــى      
عالم نظرة الرافديني للزمـان موفيه عرض ل). الفكر العراقي القديم( -:ممثًال فيما يأتي اوالً ) االسالم

حـــم واالســـاطير ، وانعكـــاس هـــذه النظـــرة للزمـــان فـــي الدينيـــة وبعـــض المالمـــن خـــالل، المعتقـــدات 
وهم لمفهوم الزمان وفيه اراء ثالثة من الفالسفة اليونان ). الفكر اليوناني( -:ثانياً . النتاجات الفنية

مفهــوم الزمــان عنــد العــرب يعــرض ) الفكــر العربــي( -:ثالثــاً ). وافلــوطين(، )ارســطو(، )افالطــون(
هم واخبارهم، كذلك ما تعنيه كلمة زمان او الكلمات الدالة عليـه قبيل االسالم من خالل بعض اثار 

ممــثًال فــي االتــي ) التصــور االســالمي للــزمن(امــا المبحــث الثــاني فهــو . فــي الحقــل الــداللي اللغــوي
للزمـــان مـــن خـــالل االيـــات القرانيـــة الـــواردة  المتعـــددةوفيـــه عـــرض للمفـــاهيم ) القـــرآن الكـــريم( -:اوالً 

تنـاول الباحـث فيـه مفهـوم الزمـان عنـد اوائـل ) المحـدثون واهـل العلـم(االسـالم صدر  -:ثانياً . بذلك
. المسـلمينهـؤالء  مـنالمسلمين من خالل االحاديـث النبويـة الشـريفة ومـا قالـه اهـل المعرفـة والعلـم 

علــى واحتــوى ) مفهــوم الــزمن فــي الفكــر الفلســفي العربــي االســالمي( -:الثالــثفيمــا تنــاول المبحــث 
لظروف العامة الداخلية منها والخارجية والتي اسهمت فـي نشـوء هـذا الفكـر بتياراتـه توضح ا ةتقدم

مـــن هـــذه التيـــارات حـــول مفهـــوم كـــل ثـــم عـــرض الباحـــث اراء ). المتكلمـــون والفالســـفة والمتصـــوفة(
، وفيــه تحديــد عــام لنظــرة متكلمــي المســلمين للزمــان كــذلك )المتكلمــون( -:الزمـان علــى مــا يلــي اوالً 

وفيـه عـرض الراء خمسـة مـن  )الفالسـفة( -:ثانيـاً . م المتحكم بالرؤية الكالميـة للمفهـوماالطار العا
هــؤالء و فالســفة المســلمين للزمــان مــع االخــذ بعــين االعتبــار تنــوع التــأثيرات المرجعيــة الفلســفية لهــم 

 )المتصـــوفة( -:ثالثـــاً ) الكنـــدي، ابـــن ســينا، الغزالـــي، ابـــو البركــات البغـــدادي، وابـــن رشــد(الفالســفة 



وتنـاول المبحـث . وعرض فيه الباحث النظرة الصـوفية للزمـان مـن خـالل آراء المتصـوفة المسـلمين
فيمـا تنـاول  ،في فـن الرسـم بنائيـاً وفيه عرض آللية اشتغال الزمن ) بنية الزمن في التصوير(الرابع 

عــرض وفيــه ) ربــات الفكريــة لمفهــوم الــزمن فـي التصــوير العربــي االســالميقاالم(المبحـث الخــامس 
بنية (فيما تناول المبحث السادس . الزمانية في التصوير العربي االسالميعام لتطبيقات المفاهيم 

ل الـــزمن وابعـــاده ليـــات اشـــتغاوفيـــه عـــرض آل). الـــزمن ومفهومـــه فـــي التصـــوير العربـــي االســـالمي
 .المفاهمية في التصوير العربي االسالمي

واحتوى الفصل الثالث على تطبيقات مفهوم الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ِعبَر      
اجراءات البحث التي احتـوت علـى ، مجتمـع البحـث، وعينـة البحـث، واداة البحـث ومـنهج البحـث، 

 .عينة) 17(وتحليل عينة البحث البالغة 
. وة علــى المقترحــات والتوصــياتامــا الفصــل الرابــع فــاحتوى علــى النتــائج واالســتنتاجات عــال     

- :منهامجموعة من النتائج  وتوصل الباحث الى
منهجيــة لالســتدالل علــى بنيــة زمانيــة ال  كصــيغةتعمــيم اضــعاف المكــان الثالثــي االبعــاد  -1

قياســية، مــن خــالل االعتمــاد علــى صــيغ االختــزال، والتجريــد للنســب واالشــكال، واهمــال 
 .البعد المسافي

شـأنه تحييـد د على نحـو مسـطح وبكيفيـات حركيـة مكثفـة كـان مـن ان صيغة تشييد المشه -2
ل لصـالح الرؤيـة الحدســية المتعاليـة علــى تغدور الرؤيـة المعتمـدة علــى الجهـد الحسـي لتشــ

 .المنطق الذهني
ان الـــزمن مفهـــوم مجـــرد، ال يتجـــاوز كونـــه الحقـــًا للمـــادة، اال ان المـــنهج مـــن علـــى الـــرغم  -3

ثلــى لتحريــر اســطي جعــل مــن الــزمن القيمــة االيقاعيــة المالبنــائي التصــويري الــذي تبنــاه الو 
الحركة االيقاعية االجمالية لبنية المكان التصويري، بمعنى ان الواسطي تفرد في اعتماده 

 .ةلواحق المادة في التشييد البصري البنائي للتصوير وتعويله على احد 
ا يتطــابق مــع تحريــك انقيــاد المكــان التصــويري لســيادة الزمــان التصــويري كقــوة محركــة بمــ -4

الــروح للجســد، وهــو مــا ينســجم مــع نســيج التفكيــر الثقــافي العقائــدي االســالمي الــذي رجــع 
 .االنسان وكينونتهالروح على المادة كونها المتحكمة بوجود 

ول والمتغّيـر، وفـي ذات الوقـت حـتعـدى حـدود التحديـد المتيخلق الواسطي زمانًا تصـويريًا  -5
ة مـن ابداعـه، تقـع فـي فيقيـتـداد المطلـق، فهـو كيفيـة زمنيـة تو نفسه يؤسس له منفـذًا فـي ام

حــدود الــزمن التخيلــي والشــعوري، وهــو فــي كــل االحــوال ال ينتمــي الــى أي مــن الكيفيتــين 
 .لكنه يصل بينهما

انمــا يقــوم علــى اســاس نقــل الوقــائع  ة ،لزمــان فــي بنيــة التصــوير لة يــالبحــث عــن حقيقــة قيم -6
لـة الـى مسـتوى وجودهـا الـدائم الـذي يتناسـب مـع التفكيـر المادية الحسـية مـن حـدودها الزائ



نـاء واالمسـاك بحقيقـة فالذهني العقائدي، أي التعبير وبمنطق بصري عن اقصاء حقيقـة ال
 .ةالبقاء للقيم الزمانية المحمولة على القيم المكانية للتصوير 

- :وتوصل الباحث الى جملة من االستنتاجات اهمها     
االســـــالم وفالســـــفته  يـــــة لحقيقـــــة الزمـــــان فضـــــًال عمـــــا قدمـــــه متكلمـــــوشـــــكلت الرؤيـــــة القرآن -1

مرجعية تركت اثارها على المنهج التصويري للواسطي في معالجة الزمان فـي ومتصوفته 
 .منمنماته

زمـن وعيـه لحقيقـة  ،داخـل التصـويرهجسد المنهج التصويري للواسطي في معالجة الزمـان  -2
 ).الميتافيزيقيو  يالفيزيائ(الوجود المادي والماورائي، 

 .ية للزمان على الرؤية المعتمدة على البعد الحسي العقليستغليب الرؤية الحد -3
مفاهيميـة تشير المعالجات البنائيـة لمفهـوم الزمـان ومـا تمخـض عنهـا مـن معـان ودالالت  -4

 . الى وجود تواصل حضاري يمتد الى النتاجات الفنية واالدبية لحضارة العراق القديم

ـــى ثبـــت المصـــادر ومالحـــق واشـــار الب      احـــث الـــى بعـــض التوصـــيات والمقترحـــات، اضـــافة ال
 .االشكال وعينات البحث
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ABSTRACT 
 

     This thesis tackles the realization of time in the paintings of the Yahya 

bin Mahmoud Al-Wasity from the perspective of providing answers to 

the following important questions: 

1. What is the relationship between the realizations of the concept of 

time in the paintings of Al-Wasity and the Arabic- Islamic view of 

this dimension? 

2. To what extent has the concept of time offered any conceptual    

and /or compositional bases for the definition of creativity in Al-

Wasity's paintings? 

3. Can Al-Wasity's concept of time be regarded as a distinctive 

spiritual and visual feature in his paintings? 

     As for the aims of the study, these have been defined in the following 

terms: 

A. The identification of the compositional characteristics of time in 

the works of Al-Wasity. 

B. Discovering the conceptualization of time in the same works.  

After the statement of the problem, aims and the key terms of the 

study Chapter One specifies the data made use of, which is a 

sample of photocopies for the paintings carried out by Al-Wasity 

during the year (634 AH.) in a manuscript entitled "Maqaamaat Al-

Hareeri". 

     Chaper Two is organized into six sections that investigate the 

development of the concept of time before the advent of Islam as 

manifested in Ancient Iraq, Greek (Plato, Aristotle, Plotinus), and in Pre-

Islamic Arabia.  

     Chapter two investigates the Islamic conceptualization of time as 

manifested in the Glorious Quran and the Prophetic Traditions during the 
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First Islamic Age. Then the discussion moves to the investigation of those 

theoretical background that had its impact upon both the evolution and 

formulation of the major trends in Islamic Thought (Al- Mutakallimun, 

the Philosophers, and the Sophists), and their conceptualization of time. 

A comprehensive survey of the basic tenets of all these trends is given, 

including the relevant principles advocated by the philosophers: Al-

Kindi, Ibn Seena, Al-Ghazali, Al-Baghdadi, and Ibn-Rushd. 

     Then the discussion proceeds to the investigation of the structure of 

time in painting in general, and its manifestions in Islamic Art in 

particular. 

     Chapter Three analyzes aspects of time in the data which consisted in 

a sample of (17) works by Al-Wasity. 

     Chapter Four puts forward the results of the empirical work conducted 

in the previous chapter, and offers certain pertinent suggestions, 

conclusions, and recommendations. Among the results arrived at are the 

following: 

1. Al-Wasity weakens the manifestations of the three-dimensional 

space as a procedural approach to attain abstract temporal 

structure. This is done through the abstraction of ratios and forms 

and by dropping off the spatial dimension. 

2. The approach of structuring the scene in terms of flat figures that 

are engaged in a variety of condensed movements aims at 

neutralizing the role of the perspective that depends on perceptual 

and cognitive processing. Instead, an appeal is made to the viewers' 

intuition that transcends the logic of mentalism. 

3. Though time is an abstract concept related to physical matter, the 

stracturalist approach of Al-Wasity manages to transform it into an 

idealistic rhythmical value that aims at unbounding the general 

spatial composition of the painting. In other words, Al-Wasity 
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shows a distinctive technique in depending upon one of the aspects 

of matter (time) in his ulimate visual composition of his miniatures. 

4. As a visual entity, plastic space is subordinated to the temparal one 

in that the latter value is made to function as a motional force 

parallel to that held between the soul and body. This approach is in 

line with the Islamic concept that sees the soul as the predominant 

force behind human existence. 

5. Al-Wasity creates a type of reproduced visual time that goes far 

beyond the limits of a changing dimension. At the same time, he 

provides a break-through in the Absolute. In other words, time is 

realized as an eclectic quality that connects both the perceptul and 

the creative boundaries, though being independent of both. 

6. There is a constant search for a factual temporal value in the 

studied sample through the transference of materialistic events that 

are both perceptual and impermanent (vanishing) into an infinite 

existence. Here, the visual logic banishes the reality of existentinal 

termination. Accordingly, perpetual temporal values take hold by 

virtue of their spatial visual realizations. 

     The researcher has also come up with a number of conclusions, the 

most important of which are:  

     First: The Quranic perception of the Temporal Factor and the 

prevalent Islamic philosophical discourse had their impact upon Al-

Wasity's approach to time in his miniature paintings. 

     Second: The visualization procedure of Al-Wasity depicts his 

cognition of both the physical and metaphysical reality. 

     Third: The dominance of the introspective conception of time is 

achieved through the subordination of the perceptual cognitive vision. 
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     Fourth: The compositional treatment of the concept of time, and the 

values and meanings attached to it, strongly point towards a continuative 

cultural affinity with the Art of Ancient Iraq. 

     Finally, the study was rounded off with suggestions, 

recommendations, a bibliography, and an appendix of the studied samples 

in photocopies. 
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