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715م) الإم�ب�راط ��ور ال�ب�ي��زن�ط��ي يو�ستينيانو�س
ال �ث��اين (695-685؛ 711-705م) م � ّ�ده ب�ع��دد من
احلرفيني امل�ه��رة �أث�ن��اء �شروعه يف ت�شييد جامع
املدينة .وير�صد اجلغرايف ابن الفقيه الهمذاين
يف «ك �ت ��اب ال �ب �ل ��دان» ه ��ذه اال� �س �ت �ع��ان��ة ب��ال�ف�ن��ان�ين
واحل��رف�ي�ين البيزنطيني يف ق��ول��ه« :وه ��م �أح��ذق
الأمة بالت�صاوير ،ي�ص ّور م�ص ّورهم الإن�سان حتى
ال ُيغادر منه �شيئاً ،ثم ال ير�ضى بذلك حتى ي�صريه
�شاباً ،و�إن �شاء كهال و�إن �شاء �شيخاً ،ثم ال ير�ضى
بذلك حتى يجعله جمي ً
ال ثم يجعله حلوا ،ثم ال
ير�ضى حتى ي�صريه �ضاحكاً وباكياً ،ثم يف�صل بني
�ضحك ال�شامت و�ضحك ا َ
خل��جِ ��ل وب�ين امل�ستغرق
واملبت�سم ،وال�سرور و�ضحك الهاذي ويركّب �صورة
يف � �ص��ورة» .وم��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ال ُي�ك��ن التغا�ضي
ع��ن م���س��اه�م��ات ال���س��ا��س��ان�ي�ين ،ال��ذي��ن ك��ان��ت لهم
تقاليد عريقة يف فنّ املنمنمات وال �سيما يف ر�سم
مالمح الوجوه ،وقد برعوا أ�مي��ا براعة يف �إجناز
امل�خ�ط��وط��ات امل �� �ص � َّورة ،ال�ت��ي ت ��روي ت��اري��خ ملوك
فار�س .وم��اين �صاحب الديانة املانوية التي دان
ري يف بالد العرب حتى بلغت �أر�ض �إفريقية،
بها كث ٌ
ر�ساما وعلى دراية
أي�ضا
قبل جميء الإ�سالم ،كان � ً
ً
بفن املنمنمات .و�ضمن هذه امل�ؤثرات التي ت�أثّر بها
الفن الإ�سالمي �أ�سهمت منطقتان يف �شبه جزيرة
العرب قبل جم��يء الإ��س�لام ُم�ساهم ًة معتربة يف
�إيجاد تعبريات فنية راقية ،وهما منطقة جنوب
اليمن ومنطقة الأنباط يف ال�شمال .وعلى العموم،
�سواء اللخميون �أو الغ�سا�سنة ،فقد كانت �أعمالهم
ذائعة ال�صيت ،خ�صو�صاً براعتهم يف النحت :فقد
ك��ان خل�م� ّي�اً م�ث�لا م��ن ��ش� ّي��د مت��اث�ي��ل ط��اق ب�ستان
ال�شهرية يف �أطراف خرمن�شاه يف فار�س.
م ��ن م �ن �ظ��ور ت��أ��س�ي���س��ي ك ��ان ال �ف��ن الإ� �س�ل�ام ��ي يف
املرحلة الأموية يبحث عن ت�شكيل هوية ُم�ستوحاة
من ر�ؤية دينية للكونَ ،تلَت ذلك املرحلة العبا�سية،
ال�ت��ي غ��دا فيها ال�ف�ن��ان امل�سلم ينحو �إىل خطاب
كوين جلي يف �إجنازاته .وهو ما جاء بارزا يف معامل
��س��ام��راء التي ب��دت خ�ير تعبري ع��ن اللغة الفنية
العاملية للعبا�سيني ،فقد �أن�شئت �سامراء على بعد
مائة كلم من بغداد ،على ال�ضفة ال�شرقية لنهر
دجلة� .إذ اجللي �أنَّ الفنون الإ�سالمية (فنّ اخلط،
املعمار ،املنمنمات ،فن التزويق ،اخل��زف )...عادة
م��ا اجتمع فيها تنائي ال�ف���ض��اءات ال�ع��ائ��دة �إليها
ووح��دة اخلا�صيات اجلامعة بينها .وه��و ما يعود
يف ج��وه��ره �إىل ن ��واة ع�ق��دي��ة تتلخ�ص يف علوية
ال�ت�م�ث��ل وجت ��ري ��د ال �� �ص ��ورة .وال � �ش��ك �أنَّ رح��اب��ة
الف�ضاء الإ�سالمي قد خلقت ثراء فنياً تنو َع بتنو ِع
الثقافات ،ما �أ�ضفى تعددا يف املفاهيم والأ�شكال
واملواد.
عد الكتاب جوفاين
م
بحث
أتى
�
إطار
ل
ا
هذا
�ضمن
ُ ّ
كوراتوال ملتابعة البعد الت�أ�صيلي للفن الإ�سالمي.
�إذ يندرج �سعي الأمويني لإقامة م ْعلم ديني بارز

يف ب�ي��ت امل�ق��د���س ب�ح�ث�اً ع��ن ت��د��ش�ين ف���ض��اء روح��ي
�دي يف منطقة ت��زخ��ر ب�ت�راث دي�ن��ي ع��ري��ق،
ت��وح�ي� ّ
روع� ��ي ف�ي��ه الإرث ال �� �س��اب��ق .وب ��إق ��ام ��ة الأم ��وي�ي�ن
دولتهم بال�شام ،مل يح�صل تهوين من �إرث املنطقة
الفني و�إمن��ا ج��رت �إع ��ادة توظيفه �ضمن معايري
ت��وح�ي��دي��ة �إ��س�لام�ي��ة خ��ال���ص��ة .ك�م��ا ج ��اءت امل�ع��امل
امل�ع�م��اري��ة النائية �أو امل��وغ�ل��ة يف ال���ص�ح��راء ،التي
�أن�ش�أها الأمويون ،لي�س كما يذهب بع�ض املحللني
نا�شئة عن حنني الفاحتني الأوائ��ل للعي�ش خارج
امل��دن لطباعهم ال�ب��دوي��ة (���ص ،)188 :ب��ل ه��ي يف
الغالب حمامات �صحية �أو قالع حماية �أو مراكز
ا��س�ت�ط�لاع ُم �ت �ق��دم��ة�ُ ،أن �� �ش �ئ��ت لأغ ��را� ��ض حم � ّ�ددة
ولي�ست كما تو�صف «ق�صور يف ال�صحراء» ،وذلك
�ش�أن «ق�صري عمرة» يف البادية الأردنية (715-712
يف عهد الوليد) و«خربة املفجر» يف �أريحا (الربع
الثاين من القرن الثامن امليالدي) ،فهي حمطات
ا�ست�شفائية و�إن بدت معزولة اليوم .وقد جتلى يف
هذه املعامل اال�ستيعاب املبكّر لتقنيات احل�ضارات
امل �ج ��اورة ال�ف�ن�ي��ة ،ع�ل��ى غ ��رار ت��و��ش�ي��ح الأر� �ض �ي��ات
بالف�سيف�ساء ،وتزويق اجلدران بالر�سوم ،وهو ما
�أبرز الأثري ميكيله بي�شرييللو تفا�صيله.
ُي�ع� ّ�د امل� ْع�لَ��م ال�ع�م��راين الأه ��م يف ب�لاد امل�غ��رب �إب��ان
عهد الفتوحات املبكرة جامع القريوان ،الذي مت
ت�أ�سي�سه من ِقبل الفاحت عقبة بن نافع �سنة 670
وال ��ذي �أع �ي��د ب �ن��ا�ؤه م��ن ِق�ب��ل زي ��ادة اهلل الأغ�ل�ب��ي
�سنة  836على �شكل م�ستطيل .يف البحث املعنون
ب�ـ«ال�ف��ن يف الأن��دل����س و�شمال �إفريقيا» لكونزالو
بورا�س غ��وايل ،يحاول الكاتب الوقوف على �أهم
عنا�صر الفن الإ�سالمي يف تون�س من خالل تناول
امل�أثرة الفنية للم�سجد اجلامع ،الذي ن�ست�شف فيه
عنا�صر �أموية ف�ض ً
ال عن �أخرى حملية ،على غرار
ال�ط��راز امل��ر ّب��ع ال��ذي ���شُ � ّي��دت ب��ه ال�صومعة وم��واد
البناء التي يغلب عليها ال�صخر املر ّبع .فال�صحن

الداخلي للجامع على غرار حرف ( )Tالالتيني
وه��و م��ا مي��اث��ل خمطط امل�سجد الأق���ص��ى ()780
يف فل�سطني .حيث تربط وح��دة عمرانية م�شرق
البالد العربية مبغربها و�إن تناءت امل�سافات .هذا
وق��د �شكّل ج��ام��ع ال �ق�يروان م�ث��ا ً
ال ل�لاح�ت��ذاء مع
ج��وام��ع �أخ ��رى يف تون�س ،كجامع �سو�سة (،)850
وج��ام��ع ال��زي�ت��ون��ة امل�ع�م��ور ب�ت��ون����س (،)863-856
وجامع �صفاق�س ( ،)894حتى و�إن طر�أت على هذه
اجلوامع حتويرات يف فرتات الحقة.
يف مبحث «الفن الإ�سالمي الغربي مطلع ع�صر
ال�ن�ه���ض��ة الأوروب� �ي ��ة» ال ��ذي ي�ت�ط��رق �إىل فل�سفة
ال �ف ��ن الإ�� �س�ل�ام ��ي ُي �ب��رز ج � ��وزي م�ي�غ�ي��ل ب��وي��رت��ا
فلكيز �أن ه��ذا ال�ف��ن ذو حمولة روح��ان�ي��ة ،م�ش َب ٌع
ب ُعلوية الأل��وه�ي��ة ووحدانيتها .فهو ف��نّ م�سكون
برتن�سندنتالية وه��و �أ�سمى م��ن يكون فنّا دينياً
باملعنى ال�ضيق ،مق�صده تلبية حاجات �شعائرية ال
غري ،ك�ش�أن الفن الديني امل�سيحي .حيث يتجلى
ذل��ك التعايل يف الفن الإ��س�لام��ي يف التحول من
ال�ظ�ل�م��ة �إىل ال �ن ��ور ،وم ��ن ال �ك�ث�رة �إىل ال ��وح ��دة،
ومن الظاهر �إىل الباطن .وبالتايل ُيكن القول
�إن ال�ف��ن الإ��س�لام��ي ي�ستمد مرجعيته م��ن ر�ؤي��ة
توحيدية خال�صة حتاكي اجلمال الإلهي� .إذ لي�س
امل� ��راد ب��ال�ف��ن الإ� �س�لام��ي ال �ف��ن امل�ت���ص��ل ب��اجل��ان��ب
ال�ع�ب��ادي وال�شعائري حت��دي � ًدا؛ ول�ك��ن ه��و جممل
الإن �ت��اج��ات الإب��داع �ي��ة النا�شئة يف ظ��ل احل�ضارة
الإ�سالمية .وهو يلوح جلياً يف متحور الإبداعات
الفنية الإ�سالمية يف معامل دينية ومدنية على
حد �سواء :م�ساجد ،مراقد ،زوايا ،تكايا ،مدار�س،
ّ
ق�صور� ،أ�سواق ،وحمامات وغريها.
�ضمن هذا الإطار ال�شامل يجري تدري�س مبحث
الفن الإ�سالمي يف اجلامعات الغربية يف الراهن،
ب��و��ص�ف��ه ت �ع �ب�يراً ع ��ن ح �� �ض��ارة ول �ي ����س ف �ن��ا دي�ن�ي��ا
ح�صريا .فامل�سلم يتو�سط عرب �أج��واء روحية �أداء
ع�ب��ادت��ه �أو ا�ستح�ضار خ���ش��وع��ه :ت��رت�ي��ل ال �ق��ر�آن،
ج �م ��ال اخل � ��ط ،ط �ه��ر امل� �ك ��ان وب �� �س��اط �ت��ه ،ت�ن��ا��س��ق
ال�شعائر �أك��ان يف الطواف �أو يف ال�صالة ،وغريها
ال�سبل ،وه��ي عنا�صر تلتقي يف ُمملها عند
من ُ
�أف��ق روح��اين ي�سعى مل ُعانقة الفطري والطبيعي.
�ن يف ال �ف ��نّ الإ� �س�ل�ام ��ي ا ّت �� �س��ام��ه ب�سمتني
وال� �ب�ي ّ
عميقتني :جمالية روحية �شفافة يعيها الربانيون
وجمالية عينية متاحة ل�سائر اخللق.
----------------------الكتاب :الأطوار الكربى للفنّ الإ�سالمي.
�إعداد :جوفاين كوراتوال.
النا�شر :جاكا بووك (ميالنو) «باللغة الإيطالية».
�سنة الن�شر.2016 :
عدد ال�صفحات�247 :ص.

*

�أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما



جامدى الثانية  1438هـ  -مارس 2017م

للفن اإلسالمي لجوفاني كوراتوال
األطوار الكبرى
ّ
عز الدين عناية *
رغم تناول ق�ضايا الإ�سالم يف �شتى مظاهرها و�أبعادها ال�سو�سيولوجية والدينية وال�سيا�سية ،يف الفرتة احلالية يف الغرب ،ف�إنَّ مو�ضوع الفن يف تلك احل�ضارة يبقى
ُمد َرجا يف الهام�ش� ،أو ُمتناوال ب�شكل �سطحي ،تبع ًا لأحكام م�سبقة متجذرة .بهذه العبارات ي�ستهل جوفاين كوراتوال حديثه عن الفن الإ�سالمي يف ُمقدمة امل�ؤ َّلف
املتخ�ص�صني يف الفن الإ�سالمي ،الكتابة عن جتليات التجارب اجلمالية الإ�سالمية،
العميق والأنيق الذي توىل الإ�شراف عليه ،والذي حاول فيه ،رفقة جمع من
ّ
أي�ضا � ٌ
التي ت�شكّلت على �ضفاف املتو�سط وغطت �سائر املراحل التاريخية .كوراتوال هو �إيطايل متخ�ص�ص يف الفن الإ�سالمي وم�ست�شار لدى متاحف عاملية ،وهو � ً
أ�ستاذ
يف اجلامعة الكاثوليكية يف ميالنو ويف جامعة �أودينه� ،سبق �أن �أجنز جملة من الأعمال يف املو�ضوع من بينها «تركيا ..م�سرية فنية من ال�سالجقة �إىل العثمانيني»
«الفن الفار�سي» ( ،)2008كما توىل �إعداد كتاب «العراق ..م�سرية فنية من ال�سومريني �إىل ع�صر اخللفاء» ()2006؛ و�شارك كذلك يف امل�ؤلف اجلماعي
()2010؛
ّ
«من بيزنطة �إىل �إ�سطنبول» (.)2015
�ساهم يف �إعداد الكتاب احلايل الذي نتوىل عر�ضه
ج �م � ٌع م ��ن اخل �ب��راء يف ت ��اري ��خ ال �ف��ن الإ� �س�لام��ي،
حاولوا من خالل �أبحاثهم تغطية فرتات متنوعة
من التجارب الفنية الإ�سالمية تناولت موا�ضيع
مثل «من الفن الأموي �إىل عاملية الفن العبا�سي»
جليوفاين كوراتوال ،و«الفن يف الأندل�س و�شمال
�إف��ري�ق�ي��ا» لكونزالو ب��ورا���س غ ��وايل ،و«ال�ف�ن��ون يف
واملوحدين»
عهدي املرابطني
�إ�سبانيا واملغرب إ� ّبان
ْ
ّ
و«ف�ن��ون ال�ف�ترة الفاطمية» بقلم �آ ّن��ا كونتاديني،
و«م ��ؤث��رات م�سيحية يف ال�ف��ن يف ��س��وري��ا وم�صر»
جل��وف��اين ك ��ورات ��وال ،و«ال �ف��ن الإ� �س�لام��ي الغربي
مطلع ع�صر النه�ضة الأوروب �ي��ة» جل��وزي ميغيل
بويرتا فلكيز� ،إىل جانب بحثني تاريخيني تناول
معد الكتاب الأع�م��ال الفنية ال�ع��ائ��دة �إىل
فيهما ُّ
فرتتي ال�سالجقة واملماليك.
ْ
ي ��أت��ي ن���ش� ُر ال�ك�ت��اب احل ��ايل يف �أج� ��واء ي�ك�ثر فيها
احل ��دي ��ث ع ��ن ال �ت �ع��ام��ل امل ُ�� �ش�ين م ��ع �آث � ��ار ال �ع��امل
ال�ع��رب��ي وم ��ع الأع �م ��ال ال�ف�ن�ي��ة ال �ع��ائ��دة �إىل ه��ذا
الف�ضاء ،وهي يف الواقع �أ�صداء �سيئة ملا تقرتفه
جماعات ُمت�شددة وع�صابات �إج��رام�ي��ة ،ا�ستغلت
ح��ال��ة اال� �ض �ط ��راب ال �ت��ي ت�ع���ص��ف ب�ب�ع����ض ب �ل��دان
امل�شرق ،لتعبث ب�ثروات فنية ،يقابل ذل��ك ظ� ٌ
�رف
تدن التعامل العلمي مع هذه الرثوة
ي�سود فيه ّ
ال�ف�ن�ي��ة ال�ت��ي ت��زخ��ر ب�ه��ا امل�ن�ط�ق��ة ،ذل ��ك م��ا ح��اول
جوفاين كوراتوال الإ�شارة �إليه يف التمهيد لكتابه
وم ��ا ح � ّف ��زه لإب � ��راز اجل ��ان ��ب ال�ف�ن��ي يف احل���ض��ارة
الإ� �س�لام �ي��ة و�إع �ط��ائ��ه م�ك��ان�ت��ه ال�لائ �ق��ة .ف��ال�ف��نّ
الإ�سالمي هو فنٌّ يندرج يف ُ�صلب احلركة الفنية
ال�ع��امل�ي��ة ،وال مي�ك��ن ت �ن��اول ق�ضايا ال�ف��ن الغربي
تناو ً
ال �شام ً
ال ومع َّمقاً مع �إغفال ال�ضفة اجلنوبية
للمتو�سط التي هي �ضفة �إ�سالمية ،مبا لها من
ت ��أث�ير ح��ا��س��م يف ت�شكيل ر�ؤان� ��ا ال�ف�ن�ي��ة وذائ�ق�ت�ن��ا
اجلمالية ،كما يقول جوفاين كوراتوال .فالعالقة
ب�ي�ن ال �ف ��ن الإ�� �س�ل�ام ��ي ،يف ت �ط ��ورات ��ه امل �غ��ارب �ي��ة،
املوحدية واملرابطية والفاطمية والأندل�سية ،ثم



العثمانية ،مع الفن البيزنطي والأوروب��ي عامة،
�سواء يف جمال العمارة �أو الف�سيف�ساء �أو املنحوتات
�أو امل�سكوكات �أو الت�صاوير ،هي ت�ط��ورات عميقة
و�ضاربة يف القدم .كما يتجلى من خ�لال مبحث
«ال �ف��ن يف الأن��دل ����س و��ش�م��ال �إف��ري�ق�ي��ا» لكونزالو
بورا�س غوايل.
ح�ي��ث ي�ب�رز ك��ون��زال��و ب��ورا���س غ ��وايل �أنَّ التغافل
عن الفن الإ�سالمي يف الغرب قد �ساد على مدى
عهود طويلة ،لدوا ٍع �سيا�سية ودينية وا�ستعالئية
�أي�ضاً ،جراء عقدة املركزية املتجذرة ،لكن املقاربة
ال�ع�ل�م�ي��ة ت�ق��ف ع�ل��ى ن�ق�ي����ض ذل ��ك ال�ت�م���ش��ي .لقد
كان لإدوارد �سعيد دو ٌر ب��ارز يف احل��ثّ على خو�ض
تلك املراجعة ،مبا �أع��اد للفن الإ�سالمي اعتباره
وتثمينه .وع�ل��ى العموم ج��اءت ح��رك��ة الت�صحيح
يف ال �غ��رب ح�صيلة ان �ت �ق��ادات داخ�ل�ي��ة للمركزية
�ف عن
ال �غ��رب �ي��ة ،م ��ا ج �ع��ل امل��ق ��ارب ��ات ال �ف �ن �ي��ة ت �ك � ّ
التمادي يف �إلغاء املنتوج الفني الإ�سالمي وطم�سه،
ونق�صد على ال�سواء املنتوج امل�شرقي �أو املغربي
ممثال يف امل�ن�ت��وج الفني الأن��دل���س��ي ب��ال��غ ال��رق��ي،
رغ ��م م��ا ت �ع � ّر���ض ل��ه ه ��ذا امل �ن �ت��وج يف ح�ق�ب��ة ح��رب
اال� �س�ترداد الإ�سبانية ( )Reconquistaمن
م�س ال�تراث الديني خ�صو�صا ،يف
�إت�لاف متع َّمد ّ
م�سعى لطم�س كل ما هو �إ�سالمي ،وهو ما رافق
حمالت طرد املوري�سكيني يف ذلك العهد.
لكن ذلك الطم�س الذي تع ّر�ض له الفن الإ�سالمي
يف البدء ،عقبه ما ي�شبه ت�أنيب ال�ضمري �أو �صحوة
ال��وع��ي يف ال �غ��رب ،ك�م��ا ي�ق��ول �سيد ح�سني ن�صر،
وذل ��ك م�ن��ذ ان �ع �ق��اد م �ه��رج��ان ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي
ب �ل �ن��دن ��س�ن��ة  1976ال� ��ذي ت �ن ��اول ل �ل �م��رة الأوىل
م�س�ألة الفن الإ�سالمي .باتت العديد من الدول
الأوروبية التي طالها الفتح الإ�سالمي �أو خ�ضعت
لنفوذه ت�سعى ج��اه��دة للحفاظ على معامل تلك
الفرتة و�إجن��ازات�ه��ا ،بل تفخر بها باعتبارها من
م�آثر املا�ضي الزاهر .وما ن�شهده اليوم من افتتاح
تخ�ص�صات فنية يف ك�بري��ات اجل��ام�ع��ات الغربية،

يف جامعة ال�سربون وجامعة روما وجامعة برلني
وجامعة لندن ،تُعنى بتدري�س الفنون الإ�سالمية
يف جمال املنمنمات واملخطوطات والآرابي�سك ،هو
ر ّد اعتبار وت�صحيح يف الآن نف�سه.
ويف ت�ط��رق ج��وف��اين ك��ورات��وال مل��و��ض��وع «امل ��ؤث��رات
امل�سيحية يف الفن يف �سوريا وم�صر» �أبرز �أنّ الفن
الإ� �س�لام��ي و�إن ه � ّل��ت ب� ��وادر ت���ش� ّك� ِل��ه م��ع ال�ف�ترة
الأم ��وي ��ة ،ال ي�خ�ف��ى �أن ت�ل��ك امل��رح �ل��ة ال�سيا�سية
احل�ضارية كانت وريثة ح�ضارات �سابقة و�أخ��رى
مناف�سة تعود �إىل العهد نف�سه .ا�ستبطنت تلك
ال ��رواف ��د ال �ت��ي �أ ْث � ��رت اجل ��ان ��ب الإ� �س�ل�ام ��ي ال�ف��نَّ
�دي وال �ف��نَّ ال���س��ا��س��اين وال �ف��ن البيزنطي،
ال ��راف � َّ
ف�ض ً
ال عما اختزنته اجلزيرة العربية يف عهودها
ال�سابقة م��ن ت ��راث ف�ن� ّ�ي ق ��دمي .وم��ع ر��س��وخ قدم
ال ��دول ��ة الإ� �س�لام �ي��ة م ��ع ال �ف�ت�رة الأم ��وي ��ة ب ��د�أت
ال�سلطة ال�سيا�سية تبحث عن جتليات فنية ،وعن
لغة جمالية ترتجِ م من خاللها كونيتها ،وهو ما
الح جلياً يف الإجن ��ازات العمرانية ،ع�بر توظيف
جملة من اخلربات ِ
احلرفية للح�ضارات الأخرى
يف بناء اجلامع الأم��وي �أو يف ت�شييد قبة امل�سجد
الأق�صى ،وكذلك يف �إقامة جملة من املعامل املبكرة
العائدة لتلك الفرتة .كانت الأر�ضية الأوىل التي
ن�ش�أ فوقها ال�ف��ن الإ��س�لام��ي ه��ي �أر��ض�ي��ة �سامية
ب��ام �ت �ي��از ،جت�ل��ى ذل ��ك م��ن خ�ل�ال حم��وري��ة اللغة
العربية ،وطراز املعامل العمرانية كقبة ال�صخرة،
واملبادرة ب�ضرب العملة مع اخلليفة عبد امللك بن
مروان .وهو ما �صبغ ال ُبعد الفني يف عهد الدولة
الأم��وي��ة ب�صبغتني �إ�سالمية و�شرقية ،لين�ضاف
�إىل ذل ��ك ب �ع��د غ��رب��ي م ��ع ال �ت �ج��رب��ة الأم ��وي ��ة يف
الأندل�س.
وبالإ�ضافة �إىل ال�ت��أث�يرات التقنية اجللية للفن
امل�سيحي امل���ش��رق��ي يف ن�ظ�يره الإ� �س�لام��ي حديث
املن�ش�أ ،تبدو ُمنا�سبات تكليف فنانني من بيزنطة
أي�ضا .فقد �س�أل
ب�إمتام �أ�شغال للم�سلمني معروفة � ً
اخل�ل�ي�ف��ة الأم� ��وي ال��ول�ي��د ب��ن ع�ب��د امل �ل��ك (-705

